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Entrada da Sede São Paulo

QUARENTENA DE MELHORIAS NO ICS

Começamos 2021 com a esperança de 
dias melhores para a crise sanitária 
que estamos vivendo. Infelizmente, 
a realidade foi bem diferente das 

expectativas. Convivemos com mais um período 
em quarentena e continuamos acompanhando 
a evolução da doença. Mesmo assim, não 
nos deixamos abater pela triste situação, mas 
seguimos nos empenhando para garantir sempre 
a proteção e o bem-estar dos nossos associados 
com muita responsabilidade, seguindo todos os 
protocolos recomendados e os decretos estaduais 
e municipais. 

Dessa forma, nossas sedes São Paulo e Gua-
rujá foram temporariamente fechadas, de 
acordo com as deliberações do governo. Por-
tanto, para comemorarmos o retorno gra-
dativo, nesta edição, contaremos brevemen-
te a história de mais de 100 anos da nossa 
casa administrativa, que foi adquirida pelo 
ICS em 2008, bem como as melhorias re-
alizadas durante o período da quarentena.
Além disso, no último semestre do ano pas-
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sado, a sede Guarujá entrou oficialmente no 
Projeto Marina Piloto com o intuito de conse-
guir o selo Bandeira Azul, título internacional 
e ecológico para praias, marinas e embarcações 
de lazer e turismo. Assim, você vai conferir o 
que estamos fazendo para atingir este objetivo.

Nesta edição, você também vai conhecer a aven-
tura de um grupo de amigos que, durante uma 
viagem de 600 milhas de jet ski, entre o Rio de Ja-
neiro e Florianópolis, passaram rapidamente pelo 
clube, além de acompanhar as contínuas benfei-
torias que não param nas sedes Guarujá e Angra.

Afinal, mesmo em meio às dificuldades, o ICS se-
gue firme e forte em seu objetivo de garantir apenas 
o melhor para nossos associados e com a inesgotá-
vel esperança de que logo viveremos dias melhores.



Construída em 1884, a sede administrativa do 
ICS foi adquirida em 2008. O casarão de dona 
Veridiana Valéria da Silva Prado é um retrato 
da riqueza da aristocracia paulista do café. Filha 
de um grande fazendeiro, o Barão de Iguape, 
Veridiana era uma mulher com espírito moderno 
e que dava grande importância para reuniões 
culturais e iniciativas intelectuais. Assim, ergueu 
o palacete com o objetivo de usar seus amplos 
salões como ponto de encontro para a sociedade 
da época. 
O ostensivo projeto, em estilo renascentista 
francês, teve todos os materiais trazidos da 
Europa e antes de se tornar parte do patrimônio 
do ICS, pertenceu ao elitizado São Paulo Clube, 
criado pelo banqueiro Gastão Eduardo de 
Bueno Vidigal. Neste período, a casa funcionava 
como os clubes londrinos, reunindo aos seus 
associados dignitários do país e do exterior como 

sede sp: mais de 100 anos de muita história

o ex-presidente da França Giscard D’Estaing e 
o príncipe Phillip da Inglaterra, que faleceu em 
abril devido a complicações de saúde.
Uma curiosidade interessante sobre o palacete, 
descoberta após a aquisição, é que, em 1947, 
recebeu a reunião que fundaria o Guarujá Yacht 
Club, mais tarde conhecido como Iate Clube 
de Santos. Na época, o imóvel pertencia a Jorge 
da Silva Prado, bisneto de Veridiana e primeiro 
Comodoro do ICS.
A propriedade, situada no coração do bairro 
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atmosfera histórica que permeia o palacete.
Já o bar da Jabuticabeira é o local ideal para 
um drink após um dia cansativo e cheio de 
compromissos. O charmoso mural, produzido 
por Clóvis Graciano em 1963, realça o clima de 
descontração juntamente com a agradável área 
externa anexa.
Do lado de fora, mais de cinco mil metros 
quadrados de área verde, transformam a sede 
São Paulo em um oásis dentro da capital. 
Formados por árvores centenárias, um coreto 
muito requisitado para a realização de eventos 
como batizados e casametos, além de dois 
espelhos d’água, lar de cisnes negros.
Os belos jardins e outros ambientes sociais como 
o gazebo e o mezanino fazem parte do Espaço 
Iate, a casa de eventos do ICS. Em nossa história, 
o local foi palco de importantes festividades 
como os aniversários de 65 e 70 anos do clube, 
além de datas comemorativas especiais como 
Dia das Mães, Dia dos Pais, entre outros eventos 
inesquecíveis.Fo
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Higienópolis, possui mais de 8 mil metros 
quadrados, sendo 4 mil  metros quadrados de 
área construída e, desde 2001, é patrimônio 
tombado da cidade. O imóvel exibe uma 
impressionante coleção de arte sacra, entre 
outros objetos originais de época, em um 
ambiente exaltado pela clássica sofisticação. Em 
2008, com a incorporação do São Paulo Clube 
pelo ICS, todas as obras foram preservadas junto 
com a bela casa. Em todos os locais, um pedaço 
da história brasileira é revelado no mobiliário de 
época, porcelanas, pratarias, quadros e objetos 
datados, em sua maioria, dos séculos 18 e 19.
Nos amplos espaços, o associado encontra 
tudo o que precisa. No restaurante, receitas 
próprias, elaboradas com ingredientes nobres, 
compõem as opções a la carte em um refinado 
cardápio executivo, que inclui couvert, entrada, 
prato principal e sobremesa, além de uma 
surpreendente carta de vinhos. Após a renovação 
do espaço, o local está ainda mais convidativo 
e aconchegante, sem deixar de lado a rica 
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reabertura espaço iate
Durante as fases mais flexíveis do plano São 
Paulo, os eventos no Espaço Iate vinham sendo 
retomados aos poucos. Assim, no final do ano 
passado, tivemos a presença da atriz Cláudia 
Raia na sede para uma sessão de fotos. Além 
disso, a casa de eventos mais elegante e sofisti-
cada de São Paulo também recebeu celebrações 
corporativas e pessoais como mini weddings e 
bar mitzvahs, todos com número reduzido de 
convidados e seguindo as devidas recomenda-
ções de segurança e prevenção como o uso de 
máscara, álcool em gel e distanciamento social. 

Para orçamentos e mais informações sobre o Espaço Iate:
Telma Tamelini 11 3155-4400| 11 99596-5430 | telma.tamelini@espacoiate.com.br

Dona Veridiana Prado trouxe, para São Paulo, o 
espírito dos salões parisienses onde artistas e gran-
des figuras da época se encontravam. Inclusive, 
transformar o local em um dos pontos de encon-
tro para iniciativas culturais e reuniões intelectuais 
era um dos principais objetivos ao erguer a casa.
Assim, com décadas de rica história, o casarão 
já recebeu importantes nomes como a prin-
cesa Isabel, em 1887, e Margaret Thatcher, 
ex-primeira ministra britânica, mais conhe-
cida como a Dama de Ferro, em 1994, além 

de outros ilustres visitantes como os mais in-
fluentes pensadores, políticos e empresários. 

“A propriedade de D. Veridiana, lindíssima; casa 
à francesa, exterior e interior muitíssimo bonitos, 
de muito bom gosto. (...) Os jardins têm grama-
dos dignos da Inglaterra, a casa domina tudo, há 
um lagozinho, plantações de rosas e cravos, lin-
dos. Vim de lá encantada”, escreveu a princesa 
Isabel, em seu diário de viagem, após a visita.

Curiosidades

herança artística
Em 2009, foi produzido um livro com 99 
peças pertencentes ao acervo da casa, cujo 
conjunto de objetos representa um mag-
nífico exemplo de preservação da história 
e cultura do país em um de seus momen-
tos de maior exuberância. Destacamos 
algumas obras de grande valor histórico 
como a pintura Aurora de Almeida Jr., a escultura A Fonte de Victor Brecheret e outra 

tela, com título desconhecido, de Cícero Dias.
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QUARENTENA DE MELHORIAS
Durante a quarentena, aproveitamos o período 
para fazer algumas melhorias na sede SP, como 
na guarita da portaria social que recebeu nova 
pintura. Já no último semestre de 2020, tivemos 
uma reforma de maior importância: o mezanino 
recebeu um novo piso. A substituição do antigo 
carpete é mais uma benfeitoria realizada sob a 
direção do Comodoro Bera e a supervisão do 
Diretor de Obras Mario Simonsen. A renovação 
trouxe ainda mais elegância e sofisticação para o 
ambiente. A obra também incluiu o banheiro fe-
minino e o corredor que dá acesso ao restauran-
te social e à galeria de memórias do clube, cujo 
carpete foi substituído por piso de madeira, uma 
releitura da primeira pavimentação do palacete. 

Classificados

GUARUJÁ - ILHABELA - ANGRA DOS REIS

Loja 1 (ICS) - Rua Funchal, 1.140, loja 15 - Guarujá/SP
(13) 99690-1703 (13) 3323-7560

www.estrelanautica.com

Estrela Náutica Serviços estrelanauticaservicos

A Estrela Náutica é uma empresa especializada
na prestação de serviços náuticos com mais de 

20 anos de experiência atuando em diversas áreas
do ramo inclusive reforma, tapeçaria, venda, locação

e administração de embarcações e equipamentos
náuticos.

ESTRELA NÁUTICA
SERVIÇOS

Após substituição do pisoBanheiro antes, com carpete
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PROJETO MARINA PILOTO
Entramos oficialmente com a sede Guaru-
já no projeto Marina Piloto, com o objetivo 
de adquirir o selo Bandeira Azul. A certifica-
ção é um título internacional e ecológico para 
praias,  marinas e embarcações de lazer e tu-
rismo. Para se qualificar, é necessário seguir 
vários critérios ambientais, educacionais, de 
segurança e acessibilidades exigidos pelo pro-
grama e que são comprovados de forma anual.
Assim, aproveitando o período  da qua-
rentena, algumas mudanças necessárias 
para o projeto já foram realizadas. São elas:
• Treinamento sobre o Projeto Marina-Pilo-

to para usuários, colaboradores  e prestado-
res de serviço terceirizados da sede Guarujá;
• Substituição dos produtos comuns de lim-
peza por uma linha biodegradável, como 
os produtos da lavanderia, onde todos já 
são certificados com o selo ISO 14001.
• Treinamento de colaboradores em 
cursos voltados à segurança no traba-
lho, primeiros-socorros e de brigadista.
• Apoio a projetos de cunho socioambiental, 
como em setembro do ano passado, quando 
a sede Guarujá serviu de base de apoio para o 
Instituto Gremar para a operação de soltura de 
31 pinguins resgatados pelas praias da região.

aventura de jet ski
Cerca de 15 amigos participaram de uma aven-
tura de jet ski: 600 milhas percorridas entre o 
Rio de Janeiro e Florianópolis. Com o objetivo 
de ser uma confraternização do grupo e tam-
bém uma forma diferente de aproveitar as férias, 
eles saíram de Ilha Grande no dia 26 de feve-
reiro e chegaram a São Francisco do Sul, Santa 
Catarina, no dia 06 de março. Devido às restri-
ções estaduais impostas por causa da covid-19 
na época, a cidade, também conhecida como 
São Chico, tornou-se o destino final do roteiro. 
Durante a viagem, foram necessárias algumas pa-
radas para descanso e abastecimento e o ICS foi 
um desses locais. “Fomos muito bem recebidos 
no Iate Clube de Santos. Além da rapidez no abas-
tecimento dos 11 jet skis e do bote inflável, fomos 

agraciados com o uso da maravilhosa infraestrutura 
que o clube tem”, afirma Edson Ronaldo de Souza.
Ele também conta que o grupo já havia feito algo 
parecido em 2013, num percurso de Florianó-
polis a Angra dos Reis. Assim, contavam com 
a experiência anterior, além de um cuidadoso 
planejamento, para enfrentar o itinerário. Com 
uma amizade de 20 anos e várias viagens na con-
ta, os aventureiros já pensam no próximo de-
safio: fazer um trajeto com ida e volta a Miami.
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revitalização em dia
Também em Angra, uma praça com banquinhos 
de concreto foi construída logo na entrada que dá 
acesso ao clube, proporcionando aos sócios mais 
um ambiente externo para aproveitar as belezas 
naturais. A área, antes do projeto, era utilizada para 
descarte de lixo e com a revitalização, realizada 
pelos arquitetos Nelson Kabarite e David Arias, o 
local também recebeu paisagismo e iluminação.

deck reformado
Outro lugar que passou por uma renovação foi 
a piscina principal, cujo deck foi todo reforma-
do. O local estava com a madeira estrutural bem 
desgastada, assim foi inteiramente desmonta-
do, recebendo a nova estrutura de 256 metros. 

QUADRA DE BEACH TENNIS
Em maio, começamos mais uma benfeitoria: a 
obra de construção da quadra de beach tennis na 
sede Angra. Atrás do campinho de futebol e pró-
ximo aos flats, a nova atração possuirá uma área 
para jogo de 8 x 16m, dimensões oficiais para a prá-
tica do esporte. Por se tratar de um local bastante 
acidentado, todo o terreno está sendo escavado e 
nivelado e as antigas arquibancadas estão sendo 
removidas para dar lugar a nova quadra. O proje-
to tem o objetivo de revitalizar um espaço pouco 
utilizado na sede, além de propiciar mais uma ati-
vidade e entretenimento para sócios e visitantes.

novidades em angra
Na sede Angra, a bandeira do Brasil  - 
com dimensões 5,40 x 7,71 metros, - foi 
hasteada em um mastro de 21 metros.
Com a troca do mastro, agora, é possí-
vel ver e admirar a bandeira tremulando 
por todos que navegam pela baía do Frade.
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Também estamos nas redes sociais

Siga-nos@ics_oficial e @marinaiateclube

5ª edição | Maio/Junho de 2021ICSNEWS

Seu refúgio no ics

O ICS possui algumas unidades de flats e studios para venda ou locação. No caso dos flats, são 
três tipos de planta com áreas que variam de 50 a 120m2, aproximadamente. Existem ainda 

poucas opções em que até duas unidades podem ser unificadas. Consulte valores e condições 
especiais para os flats e studios disponíveis.

Mais informações na Secretaria geral do Iate Clube de Santos
André Salomão 11 3155-4400 | andre.salomao@icsantos.com.br

bike personalizada Com as normas do Regimento Interno em vigor 
no Guarujá e as fiscalizações ocorrendo sob a 
responsabilidade da equipe de segurança inter-
na, era necessário que a forma de locomoção 
para percorrer os 105 mil metros quadrados 
que compõem a sede fosse mais eficaz e trou-
xesse mais rapidez ao trabalho. Assim, uma 
bela bike personalizada, prontamente fornecida 
pela GP, já pode ser vista circulando pelo clu-
be durante as rondas feitas pelo supervisor geral 
de segurança, facilitando o dia a dia e a super-
visão para o adequado cumprimento das regras.

NOVOS PÍERES FLUTUANTES
Com o objetivo de proporcionar sempre a me-
lhor infraestrutura para os nossos associados e 
clientes, o ICS tem investido em uma série de 
benfeitorias. Em maio, inauguramos os novos 
píeres flutuantes para jet ski localizados na ba-
cia 1 da sede Guarujá. Um guindaste específico 
para a movimentação das motos aquáticas tam-
bém foi cuidadosamente revisado e já está em 
funcionamento. A aquisição vem para reafirmar 
nosso compromisso de excelência em presta-
ção de serviço, não apenas para embarcações de 
grande porte, como também para as deste tipo.


