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 Após um longo período de grande 
incerteza e sem a realização de eventos na 
sede São Paulo devido a pandemia da covid-19, 
retomamos em agosto, com o almoço especial 
de Dia dos Pais, nossas tradicionais e saudosas 
celebrações. Ainda observando todos os 
protocolos sanitários estabelecidos pelo 
governo, o retorno dos eventos é uma realidade 
muito bem-vinda e esperada.
 Dessa forma, os brunchs especiais, 
almoços comemorativos e outros encontros 
no clube voltaram a fazer parte da nossa vida 
social. Além disso, também retornamos com 
os almoços de segunda com a presença da 
diretoria e os encontros de quarta com nossas 
associadas, além do happy hour às terças.
 Nesta edição, você também vai 
encontrar um breve relato da história do pau-
brasil, espécie que deu nome ao país e que 
possui extrema importância na história. Em 
maio deste ano, adquirimos cerca de 300 
mudas para cultivo na sede Guarujá, algumas 
delas inclusive já foram plantadas e farão parte 
do nosso memorial, recebendo o nome dos 
membros de nossa diretoria como forma de 
homenagem pela dedicação ao clube. Mais 
detalhes dessa história nas próximas páginas.
 Também ficará por dentro dos 
encontros que aconteceram nos últimos dias 
como almoços com autoridades, encontros de 

confraternização, além da institucionalização 
da Cerimônia de Hasteamento da Bandeira 
Nacional na sede Guarujá. A primeira solenidade 
foi realizada em setembro e contou com a 
presença da Banda Oficial da Aeronáutica.
 Nas benfeitorias, continuamos com 
as obras de melhorias em nossas sedes com 
a construção da guarita na área náutica e a 
instalação de um charmoso letreiro luminoso 
no hangar em Angra, como também os novos 
offices: o bloco A trouxe mais sete novos 
parceiros comerciais para a sede Guarujá. 
Também estamos expandindo o pátio de 
serviços da área náutica, para oferecer uma 
infraestrutura cada vez melhor para nossos 
associados e clientes.
 Já na vela, nesta edição você verá a 
súmula da regata Santos-Rio que celebrou a 71ª 
edição em outubro. Ficará por dentro também 
da programação de fim de ano, nas sedes 
Angra e Guarujá, que estamos preparando 
para entrar em 2022 em grande estilo.
 Assim, em breve nos veremos nos 
eventos que virão e comemoraremos o tão 
esperado retorno às nossas atividades normais, 
ainda que em uma normalidade diferente. 

Forte abraço,
Berardino Antonio Fanganiello
Comodoro

Retorno dos eventos
e fim de ano no ICS
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 As belezas naturais, o clima tropical e o povo receptivo não foram as únicas coisas 
que chamaram atenção dos europeus quando chegaram à terra nova e desconhecida. 
Logo, um tesouro foi descoberto: o pau-brasil. As valiosas árvores que sangravam em uma 
impressionante coloração avermelhada, não apenas foram inspiração para o nome do novo 
solo, como também foram um dos primeiros itens a serem explorados e exportados, dando 
início ao primeiro ciclo econômico da então colônia.  

Pau-Brasil
Um bem Nacional
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 A espécie, originária da Mata Atlântica 
e com ocorrência na faixa litorânea entre os 
estados do Rio Grande do Norte ao Rio de 
Janeiro, foi, até meados do século 19, a principal 
fonte de corante vermelho para a tintura de 
tecidos. Além disso, sua madeira altamente 
resistente já foi utilizada para a construção 
naval e a marcenaria de luxo. Com o passar 
dos anos, também foi usada para a produção 
de arcos para violino e outros instrumentos 
de corda, já que as características da madeira 
como qualidades tonais, densidade e 
espessura a tornam ideal para esta finalidade. 
 Devido a todos os anos de exploração, 
o pau-brasil, desde 2004, consta na lista das 
espécies ameaçadas de extinção. Sendo 
assim, a conscientização, a preservação das 
áreas em que ainda há a ocorrência natural 
e o plantio dessas árvores em diferentes 
locais são de extrema importância para a sua 
conservação.
 Pensando nisso e também na 
possibilidade de usar a espécie no paisagismo, 
devido ao seu potencial ornamental e a 
excelente adaptação em locais diferentes de 
sua ocorrência natural, o ICS recebeu a doação 
de cerca de 300 mudas de pau-brasil, do casal 
Rita e Levino Manuel Ribeiro, e algumas delas 
já foram plantadas na sede Guarujá, logo 
atrás dos stúdios e próximo ao muro que dá 
para a Av. Adhemar de Barros. O espaço fará 
parte de um memorial em homenagem aos 
diretores e conselheiros que se dedicam ao 
desenvolvimento do clube. 
 Segundo o engenheiro agrônomo, 
Cláudio José Barbedo, o cultivo do pau-
brasil requer alguns cuidados. “No plantio é 
fundamental utilizar muda de boa qualidade, 
boa procedência e plantar em cova de 60 x 
60 x 60 cm com adubação correta. Também 
é muito importante consultar um engenheiro 
agrônomo ou um engenheiro florestal para 
fazer o acompanhamento. O plantio pode 
ser feito em diferentes regiões, mas deve-
se evitar áreas sujeitas a alagamentos e a 
geadas”, afirma. Alguns exemplares podem 
chegar a 30 metros de altura e 1,5 metros de 
circunferência.
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 De acordo com a pesquisadora e pós-
doutora em Botânica, Rita de Cássia Leone 
Figueiredo Ribeiro, no estado de São Paulo, 
a ocorrência da espécie não se dá de forma 
natural. “Na realidade, em cidades como Mogi-
Guaçu, na Fazenda Campininha, é onde se 
encontram muitas importantes iniciativas de 
conservação do pau-brasil”, explica. No Jardim 
Botânico, entre uma variedade enorme de 
plantas, também há presença da espécie 
cultivada no chamado bosque do pau-brasil
Para a pesquisadora, a divulgação e o plantio 
do pau-brasil é de extrema importância, 
principalmente considerando que a espécie 

é um símbolo nacional, sendo reconhecida 
inclusive na nossa legislação desde 1978, com 
a lei Nº 6.607. “Fiquei muito feliz com a doação 
das mudas de pau-brasil. Meu interesse 
sobre o tema surgiu  após a leitura de uma 
publicação que o Dr. Levino me enviou. Sei 
da relevância que a espécie tem para nossa 
história, assim como sua exploração está 
intrínseca ao desenvolvimento do país. Dessa 
forma, acredito que ter as mudas em nossa 
sede é também uma forma de informar 
e educar a próxima geração sobre sua 
importância,” concorda o Comodoro Bera. 

A  Paubrasilia Echinata, nome 
científico da espécie, foi responsável 
pelo primeiro ciclo econômico do 
Brasil no século 16. A exploração 
do pau-brasil causou a criação de 
feitorias: entrepostos comerciais 
nas zonas costeiras com o intuito de 
dominar o comércio dos produtos 
locais para o reino português. As 
feitorias transformaram-se em vilas, 
estimulando a colonização do país. 
Na relação ao lado, destacamos 
os principais usos da espécie no 
decorrer dos anos.

As mudas de pau-brasil já plantadas 
na sede Guarujá receberam placas 
feitas em aço com os nomes de 
nossos diretores e conselheiros 
como uma forma de homenagem 
e reconhecimento pela dedicação e 
exemplar trabalho realizado para o 
desenvolvimento do clube. Fo
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+55 (11) 3807 3695
+55 (11) 3807 3958

www.marcblindagens.com.br
contato@marcblindagens.com.br

Rua Laguna, 914 -Jd. Caravelas
São Paulo - SP - CEP 04728 002

NOSSO NEGÓCIO É
SEGURANÇA E PROTEÇÃO.

Atuando há 16 anos com
blindagem de veículos premium, 

somos especialistas em 
segurança e proteção automotiva,  

utilizando materiais de
primeira linha certifi cados
junto ao Exército do Brasil.

MARC
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Visita aoVisita ao

O ICS esteve a bordo do navio-escola Cisne Branco representado 
pelos nossos diretores Mário Simonsen e Renato Alcântara. 
Durante o encontro, presentearam o Comandante do navio, 
Nelson Nunes da Rosa, com a flâmula do clube e relembraram 
o ensaio fotográfico para a Revista Iate feito na embarcação em 
2011.

Cisne BrancoCisne Branco
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1- Os Diretores Renato Alcântara e Mario Simonsen 
com o Comandante Nelson Nunes da Rosa
2- o NVe Cisne Branco

11

Fotos Marinha do Brasil e Thamyres Eliodório
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Sede Guarujá
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3Com o retorno das atividades do clube, os 
brunchs também voltaram a fazer parte 
da vida social dos associados. O primeiro, 
após a pandemia, aconteceu no dia 12 
de setembro, em uma tarde quente e 
ensolarada, uma pequena prévia da 
primavera, e recebeu os sócios ao ar livre, 
na varanda da Jabuticabeira. O evento 
contou com Welcome Drink, recreação 
para as crianças e um maravilhoso buffet. 
Membros da diretoria e do conselho 
deliberativo também marcaram 
presença no Brunch.

Brunch

2

1

SEDE SÃO PAULOA
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1 - Daniela, Teresa e Luis Savitto; 
2 - Sócias aproveitam a tarde 
aconchegante na Sede SP; 3 - 
Sócios posam para foto ao final 
do brunch; 4 - Mariana e Beatriz 
Foroni; 5 - Alberto e Leila Foroni, 
Vice-Comodora Rosana Faro, 
Comodoro Berardino e a esposa 
Manuela; 6 - O presidente do 
Conselho deliberativo Dr. Raul 
Carlos Pereira Barretto
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Em setembro, um dos tradicionais almoços de 
nossas associadas foi diferente: nossa primeira 
dama, Manuela Fanganiello, celebrou mais um ano 
de vida no restaurante da sede SP.  Com a presença 
do Comodoro, da filha Fernanda e das amigas mais 
próximas, dona Manuela comemorou o aniversário 
com direito a um delicioso buffet e sobremesas 
preparados especialmente para a ocasião.  

Aniversário

Acima: convidadas curtiram o evento;
Ao lado: Primeira Dama Manuela e sua 
filha Fernanda.

Todas as segundas-feiras acontece o 
tradicional almoço do Comodoro com 
membros da diretoria e convidados na 
sede São Paulo. O convite é estendido 
para nossos sócios e seus convidados que 
venham experimentar as deliciosas opções 
gastronômicas que incluem couvert, entrada, 
prato principal e sobremesa.
Já às quartas, nossas associadas se reúnem 
e saboreiam os deliciosos pratos finamente 
preparados. As sócias também aproveitam 
para passar as tardes apreciando a beleza 
do jardim formado por árvores centenárias e 
espelhos d’água habitados por cisnes negros. 
Em agosto, um desses encontros contou com 
a participação do Conjunto FuziSampa do 
Comando do 8º  Distrito Naval, encantando 
os presentes.
Nosso restaurante está de volta com 
funcionamento normal e atendimento de 
segunda a sexta das 12h às 15h.

Almoços na sede SP
A
C
O
N
TE

C
E
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Em julho, a nossa primeira dama, Manuela 
Becheri Fanganiello, recebeu as Voluntárias 
Cisne Branco para um almoço de despedida da 
coordenadora da instituição em São Paulo, Patricia 

Jacintho Lois, esposa do comandante Marden, 
Ex-Chefe do Estado Maior do 8º Distrito Naval. 
Durante o encontro, dona Manuela presenteou a 
homenageada com um lenço do ICS.  

DespedidaDespedida

O Vice-Almirante Comandante Sérgio 
Fernando de Amaral Chaves Junior enviou
uma carta ao nosso Comodoro em 
agradecimento pela doação de um 
amplificador de som feita para a banda de 
música do 8º Distrito Naval. A carta na íntegra 
segue abaixo:

Agradecimento ao ICS

“Senhor Comodoro,

Venho por meio desta apresentar nossos mais 
sinceros agradecimentos a Vossa valorosa 
doação do amplificador de som para a Banda 
de Música deste Comando. O equipamento 
em tela contribuirá, sobremaneira, para 
encantar nossos ouvintes com a maior 
qualidade sonora nas apresentações do 
Conjunto FuziSampa do Cm8ºDN.
Faço uso do ensejo para apresentar meus 
protestos de elevada estima e distinta 
consideração.”
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Em agosto, o Comodoro e seu filho Fabio 
Fanganiello receberam, para um almoço 
com autoridades na sede SP, o Secretário de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo, 
Gen EB João Camilo Pires de Campos, o Chefe 
de Gabinete da Secretaria da Segurança 

Almoço com Autoridades

Pública, Cel PM Mauro Ricciarelli, o Secretário 
Executivo da Polícia Civil, Dr. Youssef Abou 
Chahin, o Secretário Executivo da PMESP, 
Cel PM Álvaro Batista Camilo, o delegado Dr. 
Fábio Pinheiro Lopes e o Cel PM Maurício 
Inchauspe. 

Em julho, o diretor Renato Alcântara recebeu 
das mãos do Comodoro sua bandeira oficial.
No ICS, cada membro da diretoria possui 
uma bandeira própria que é hasteada em 
sinal de respeito e reconhecimento pela 
sua contribuição com o clube sempre que o 
respectivo diretor está em nossas sedes. 

Entrega da bandeira para Diretor
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Em julho, nosso Comodoro e os diretores Mário 
Simonsen e Renato Alcântara receberam, na 
sede Guarujá, o comandante Rafael Burlamaqui 
e o Capitão de Fragata Carlos Frederico Tojal 
do Vale para um almoço. Ao final do encontro, 
Bera foi presenteado com uma placa especial 
em reconhecimento pelo destacado apoio do 
ICS ao Comando de Grupamento de Patrulha 
Naval do Sul/Sudeste.

Encontro com 
oficiais da 
Marinha
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Em novembro, o Comodoro e alguns 
membros da diretoria receberam comitiva 
de Mônaco, encabeçada pelo diretor Pierre 
Dhainaut Hechfellner, no restaurante da sede 
São Paulo.

Visita de Mônaco
A
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O
N
TE

C
E

A preservação e divulgação de nossa história 
faz parte da tradição do ICS desde sua 
fundação. Assim, nosso acervo possui obras 
de valor histórico imensurável e continua 
em crescente expansão. Em setembro, 
recebemos mais uma importante adição: a 
doação da coleção encadernada das revistas 
Yachting e Popular Boating, das décadas 
de 1950 a 1970, que pertenceu ao saudoso 
Comodoro Eduardo Matarazzo. As obras 
agora estão expostas na biblioteca da sede SP 
e estão disponíveis para a leitura e apreciação. 

Doação 



23

Seguindo os protocolos sanitários
no combate à pandemia, retomamos o 

funcionamento do Espaço Iate. 

A casa de eventos mais elegante e 
sofisticada de São Paulo já está disponível 

para celebrações como casamentos,
bar mitzvahs,batizados, aniversários

e eventos corporativos.

Para orçamentos e mais informações: 
Telma Tamelini

+55 (11) 3155-4400
+55 (11) 95914 0838

telmatamelini@espacoiate.com.br
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Almoço no 
Comando

do 8º Distrito 
Naval

O Comodoro, acompanhado pelos Diretores 
Renato Alcântara e Mario Simonsen, 
participou de um almoço de confraternização 
no Comando do 8º Distrito Naval a convite do 
Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral 
Chaves Junior.

Durante o encontro que aconteceu em julho, 
Bera e os diretores foram presenteados 
com a moeda militar do Distrito e também 
entregaram a moeda ICS, que agora faz parte 
da extraordinária  coleção do Almirante, em 
um símbolo de admiração e respeito mútuo. 

Bera também foi presenteado com uma 
imagem de Nosso Senhor dos Navegantes 
em reconhecimento pelo trabalho, apoio e 
relacionamento de proximidade com o Distrito. 

O ICS, desde sua fundação, tem muito respeito 
e preza pelo excelente relacionamento 
com as instituições nacionais e autarquias, 
construindo laços de proximidade e 
reciprocidade ao longo dos anos. 

A
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Em agosto, nosso Comodoro recebeu uma 
mensagem convite do Comodoro Escrich 
do Hemingway International Nautical Club 
de Cuba em celebração ao aniversário de 
30 anos da instituição. Em resposta, Bera 
reforçou os laços de amizade que unem os 
clubes irmãos e enviou votos de estima ao 
CNIH e seus membros.

 
Sr. Benardino Antonio Fanganiello 
Comodoro 
Iate Clube de Santos 
  
Caro Comodoro: 
  
Tenho o prazer de cumprimentá-lo cordialmente em nome do Hemingway 

International Nautical Club de Cuba e em meu próprio nome, bem como de desejar a você, sua 
família e os membros do Iate Clube de Santos um excelente estado de saúde. 
  
Tenho o prazer de expressar a vocês que me sinto muito honrado pelas relações de amizade que 
unem vocês, Al Iate Clube de Santos e a comunidade irmã brasileira. 
  
É com grande satisfação que vos expresso que nos 29 anos de existência do Hemingway 
International Náutico Clube de Cuba, ao qual chegou a 21 de maio, a principal força que possuímos 
é o apoio e o reconhecimento da comunidade náutica internacional, que foram e são de vital 
importância e essenciais para a existência desta instituição náutica cubana. 
  
Embora tenhamos conseguido o reconhecimento de algumas instituições do setor marítimo cubano, 
ainda, como resultado da falta de compreensão e apoio de pessoas e instituições governamentais, 
não temos o apoio necessário e acrescentar que o país não tem um política definida sobre a náutica 
de recreio. 
  
Apesar da situação acima descrita, continuamos empenhados e empenhados em contribuir para o 
desenvolvimento da náutica de recreio e para o resgate da história e cultura do mar, quase perdida 
no nosso país. 
  
Ao nos aproximarmos do 30º aniversário de nosso Clube Náutico Internacional Hemingway de 
Cuba, torna-se mais necessário do que nunca receber seu apoio e reconhecimento, que se torna 
a defesa mais apreciada que temos para sobreviver nestes tempos difíceis que atravessa nosso 
Clube.  
  
A melhor expressão do apoio internacional que o nosso Iate Clube tem são as relações amistosas 
com mais de 700 associações e clubes náuticos da comunidade náutica internacional, cujos 
membros nos enviaram dezenas de certificados, diplomas, documentos de reconhecimento, 
objetos, placas, etc. como centenas de bandeirolas que adornam o salão do nosso Club House, 
que são relíquias que simbolizam o amor ao mar e a amizade entre os seres humanos. Por isso, 
hoje nosso Clube Náutico é reconhecido como um Santuário de amor pelo mar e amizade entre os 
amantes do mar e Baluarte em defesa e resgate da história náutica e das tradições marítimas e 
náuticas cubanas. É nosso desejo continuar enriquecendo a exposição destes presentes, para que 
os visitantes possam apreciar o crescente apoio que recebemos da comunidade náutica 
internacional. 
  
Permitam-me reiterar que nosso Clube Náutico passa por uma situação delicada e por isso 
agradecemos pedir a seus amigos e conhecidos do mundo náutico que nos apoiem com 
mensagens de incentivo, apreço e amizade, no caso do Clube Náutico Internacional Hemingway 
de Cuba desaparece; deixe um legado para as pessoas que o apreciaram.   
Aproveito para reiterar os meus mais calorosos cumprimentos e ao mesmo tempo os convido a 
juntar-se a nós na recepção que esperamos proporcionar no dia 21 de maio de 2022, quando o 
nosso Clube Náutico completará 30 anos. 
  
Sinceramente, 
  
Comodoro Escrich 

“Caro Comodoro Escrich,
Desejo que esta carta o encontre com saúde, 
assim como sua família e os membros do 
Club.
O ICS completou 74 anos em 2021 e 
compreendo que vivemos num mundo 
muito diferente do que nos recebeu em 
nossa fundação. Assim também é com o 
CNI Hemingway de Cuba. Dificuldades 
mundiais surgiram em diversos aspectos, 
mas nossa cultura de mar nos torna 
trabalhadores, adaptáveis e resilientes. 
Torço pela manutenção das atividades do 
CNI Hemingway de Cuba, reforçada pelos 
esforços de seu Comodoro Escrich que, tenho 
certeza, não esmorecerá. Somos navegantes: 
sobrevivemos quando a tempestade nos 
atinge, e mesmo quando as condições são 
desfavoráveis navegamos com habilidade e 
segurança, com a certeza que dias melhores 
sempre estão em nossa frente.
Que 2022 tragam melhores ventos, 
reconstrução e evolução.”

Carta 
resposta ao 
CNIH de 

Cuba

1 - Fachada do CNI Hemingway de 
Cuba;
2 - Carta ao Comodoro Berardino;
3 - Comodoro José Miguel Diaz 
Escrich
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 O ICS marcou presença no Boat Show 
2021 com um stand pra lá de aconchegante 
para apresentar a Marina Iate Clube e a 
excepcional infraestrutura da sede Guarujá. O 
evento aconteceu de 4 a 09 de novembro no 
São Paulo Expo e contou com a participação 
de grandes marcas do mercado náutico, 
inclusive alguns de nossos parceiros 
comerciais como a Azimut, que preparou um 
lounge vip para receber os associados do ICS.

1 - Stand da MIC: aconchegante e 
clean; 2 - Diretor Renato Alcântara 
apresentando a marca durante 
entrevista.

1

2

MIC no São 
Paulo Boat 
Show 2021
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As sedes Guarujá e Angra estão se preparando 
para grandes eventos de virada. Música ao 
vivo, comida boa e uma noite inesquecível é 
o que te esperam. Na sede Guarujá, o tema  
Ilha da Fantasia vai comandar a noite. A 
festa é uma experiência única e temática 
combinando música, apresentações artísticas 
e performances para começar o ano com o 
pé direito! Os ingressos estão disponíveis em: 
https://www.ingresse.com/reveillon-ics-2022. 
Mais informações: eventos@admaiseventos.
com.br ou WhatsApp (11) 98330-9706.

Já em Angra acontece a KO Party Angra 
dos Reis, uma parceria entre o restaurante 
Kosushi e o ICS.  A virada será focada em boas 
energias e na celebração do próximo ano, 
compartilhando com amigos e familiares 
tudo que há de melhor quando o assunto 
é comemorar. Os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site www.koparty.com.br ou 
nas unidades do Restaurante Kosushi Itaim e 
Angra Dos Reis. Para mais informações, entre 
em contato pelo WhatsApp (21) 99871-2057.

Guarujá Angra dos Reis
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 O Iate Clube de Santos, na execução de 
seu papel social e contribuindo na formação de 
cidadãos, realizou a cerimônia de Hasteamento 
da Bandeira e Execução do Hino Nacional no 
dia 09 de setembro em frente ao mastro da 
sede Guarujá.
 O evento contou com a presença de 70 
alunos que fazem parte de atividades sociais 
da Associação Formando Cidadão como 
o Projeto de Esportes Náuticos Iate Clube, 
realizado em parceria com o ICS e a Prefeitura 
do Guarujá. Ao todo, cerca de 290 pessoas 
participaram da solenidade entre membros 
da diretoria, conselho, associados, clientes 
MIC, colaboradores, parceiros comerciais, 
além de autoridades da Marinha, Aeronáutica, 
Capitania dos Portos, Grupamento de 
Bombeiros Marítimos, entre outros.  
 A cerimônia, iniciada com fala de boas-
vindas e agradecimento do diretor Renato 
Alcântara, também teve a ilustre presença da 
Banda Oficial da Aeronáutica que executou 
o Hino Nacional no decorrer do hasteamento 
da bandeira. Durante a solenidade, todos os 
serviços e atividades do ICS foram suspensos. 
Após a conclusão, todos os presentes 
participaram de um café da manhã de 
confraternização que foi servido no local.
 Em busca do resgate de valores morais 
e éticos, da lealdade e do patriotismo, o ICS 
realizará,  na sede Guarujá, a cerimônia de 
hasteamento da bandeira uma vez por mês. 

Cerimônia de
hasteamento
da bandeira

SEDE GUARUJÁ
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1 - Crianças dos projetos da ONG Formando 
Cidadãos participaram do evento; 2 e 
3 - Membros do Conselho e da Diretoria 
prestigiaram a cerimônia; 4 - A Primeira 
Dama Manuela Fanganiello e a Vice-
Comodora Rosana Faro recebem convidados

2

3

4
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1 - O Comodoro Berardino, diretores, 
conselheiros e oficiais da Aeronáutica, Marinha, 
Bombeiros e Polícia Militar prestigiaram o 
evento; 2 - A Marinha surpreendeu os presentes 
com a chegada de três embarcações durante 
o hasteamento; 3 - Oficiais em posição de 
sentido em respeito ao hino nacional; 4 - A 
banda da Aeronáutica executou o hino 
nacional ao vivo; 5 - Vista aérea da cerimônia
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Kosushi na Sede Guarujá
O Kosushi atracou trazendo as delícias da 
gastronomia japonesa para o litoral paulista. 
No bar da piscina, os sócios, clientes e visitantes 
podem degustar os diferentes e saborosos 
pratos feitos apenas com ingredientes frescos 
e de altíssima qualidade. Para reservas e 
serviço de take away e catering entre em 
contato pelo WhatsApp: (11) 3552-7272.

TV ICS NOW
O novo canal de comunicação do ICS já está 
em funcionamento: a TV ICS Now. A novidade 
possui oito editorias: Nossas Sedes, Iate Clube 
em Festa, ICS Informa, Viva leve by ICS, Vem 
aí, Estamos trabalhando e ICS na rede, todas 
feitas com o objetivo de levar as principais 
notícias do clube aos frequentadores da 
sede, através de conteúdos apresentados em 
um formato dinâmico e atual. Acompanhe a 
programação e fique por dentro de tudo o 
que acontece no ICS! 

Pátio de serviço em expansão
A área náutica continua em expansão, além 
de investimentos em novos equipamentos e 
tecnologias, o ICS também está trabalhando 
para oferecer a melhor infraestrutura do 
litoral paulista para a guarda e manutenção 
de embarcações. Assim, as obras de extensão 
e criação de um novo pátio de serviços de 
1200 m2 seguem a todo vapor. A novidade 
irá permitir ampliar a capacidade de serviço 
simultâneo, garantindo mais agilidade nas 
movimentações diárias. Mais uma benfeitoria 
pensando em garantir mais conforto e 
comodidade para nossos associados, clientes 
e parceiros comerciais.

News
SEDE GUARUJÁ
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ICS Offices Bloco A
Finalizamos a construção do bloco A dos 
Offices da sede Guarujá. Com a conclusão 
da obra, mais sete salas comerciais foram 
disponibilizadas para locação e abrigam 
agora nossos novos parceiros comerciais: 
Pgn, Gênova Náutica, Isca Group, Mr. 
Envelopamento, We Serviços Nauticos e 
MarBoat. 

N
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Guarita na área náutica
Em Angra, também continuamos com 
as obras a todo vapor. Para melhorar a 
organização dos fluxos de entrada e saída, a 
área náutica ganhou uma nova guarita de 
controle de acesso. Operada pela GP, o local 
possui aproximadamente 4m2 e é mais uma 
benfeitoria realizada para garantir ainda mais 
conforto e segurança para nossos associados, 
colaboradores e prestadores de serviço.

Novo telhado
O telhado do restaurante social da também 
passou por uma renovação. Com o intuito 
de diminuir os problemas com goteiras e 
infiltrações, toda a parte de impermeabilização 
foi refeita e as telhas quebradas foram trocadas.

Angra Iluminada
Em Angra, foi instalado um letreiro luminoso 
no hangar do pátio da náutica. Com 10 x 0,60 
m, a placa possui as cores da flâmula do ICS 
e trouxe ainda mais charme para as noites da 
sede.

News
SEDE ANGRA DOS REIS

N
EW

S

Fo
to

 C
le

ito
n 

Ca
rv

al
ho

Fo
to

s L
uc

as
 V

er
on

es
i



35
Sala Rádio
A sala rádio passou por uma pequena, porém 
importante, renovação na fachada externa: 
um painel luminoso de dimensões 4x1m e 
nova pintura, agora nos tons da flâmula do ICS.

Inauguração quadra de beach tennis
A inauguração da quadra de beach tennis 
foi realizada em outubro com a presença do 
Comodoro Bera e sua esposa, dona Manoela. 
Localizada atrás do campinho de futebol e 
próximo aos flats, a nova atração possui área 
para jogo de 8x16m, dimensões oficiais para 
prática do esporte. O projeto revitalizou um 
espaço pouco utilizado na sede, além de 
propiciar mais uma atividade e entretenimento 
para sócios e visitantes. 

Horário: das 08h às 21h
sendo uma hora de reserva por dupla
Telefone para reserva: Ramal 211 e 217
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Entrega de Doações
Em parceria com a ONG Gerando Falcões, 
foi criada uma campanha para arrecadação 
de alimentos não-perecíveis. Mais de meia 
tonelada de alimentos foi doada e a entrega 
aconteceu em julho para a ONG Recomeçar, 
um dos braços da Gerando Falcões.

Renovação no telhado do Espaço Iate
No Espaço Iate, a obra de renovação do telhado 
do salão foi concluída. A reforma inclui a 
remoção das telhas antigas, a substituição das 
ripas de madeira, desgastadas com a ação dos 
anos e das intempéries, e a impermeabilização 
com uma manta de dimensões 10 x 90m. Além 
disso, parte do telhado do casarão também 
passou por necessários reparos com o objetivo 
de diminuir os problemas de infiltração. 

News
SEDE SÃO PAULO
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Consolidada em 20 anos de experiência, 
a Marboat permanece jovem, dinâmica 

e em crescimento. Buscando melhor 
atender nossos clientes e parceiros, 

informamos a inauguração em breve de 
novo escritório na Sede Guarujá do Iate 

Clube de Santos.

marinautica1@terra.com.br     Instagram: @marinautica1
Av. Manoel Albino  - Guarujá - SP Tel: (13)  3382 1404 / (13) 9969 5021

Sede Guarujá ICS
ICS Offi  ce 06

(13) 97405 2029
marboat.reformas@gmail.com
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Dia 
dos 

Pais
Retomando nossos eventos sociais na sede 
São Paulo após um hiato de quase dois 
anos devido à pandemia, o almoço especial 
de Dia dos Pais contou com um delicioso 
buffet, recreação para as crianças e um 
bar de caipirinha, além da ilustre presença 
do Conjunto FuziSampa do Comando do 
8º  Distrito Naval para alegrar ainda mais a 
aconchegante tarde de domingo. Já na sede 
Guarujá, sócios e clientes aproveitaram a 
companhia dos familiares em um almoço no 
restaurante social.

1
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1- Tatuagens divertidas fizeram parte 
das brincadeiras; 2- Família da sócia 
Ana Brancante; 3- Rodrigo Luz e 
Teka Nahas; 4- Buffet incluiu massas, 
saladas e deliciosas sobremesas

2
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1 - Família do diretor 
Renato Alcântara; 
2 - Edoardo, a esposa 
Maria isabel e amigos; 
3 - Família do Vice-
Comodoro Jonas de 
Barros Penteado; 4 - 
Conjunto Fuzi Sampa 
tocou sucessos da MPB.

1
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1 - Recepção do evento aconteceu ao 
ar livre; 2 - Família do sócio Roberto 
Monteiro; 3 - Família do diretor Mario 
Simonsen.

1
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3
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1 - Carlos Gravatá e família; 
2 - Família do sócio Fernando 
Rudge Leite; 2 - Frederico, 
3 - Maria Eugênia, Maria 
Antônia e Maria Fernanda 
Rudge Leite
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1 - O Comodoro Berardino e a esposa Manuela receberam os 
associados;
2 - Família do sócio José Silvio Ferreira Bretas.

1

2

Fo
to

s d
es

ta
 m

at
ér

ia
 M

au
ric

io
 C

as
sa

no



44       



45

O Iate Clube de Santos tem o ambiente certo 
para seu evento, privado ou corporativo. 
Entre em contato, descubra um mundo de 
possibilidades em nossas três sedes e torne 
seu evento inesquecível.

+ 55 (11) 3155 4400



46       

Na semana do dia das crianças, uma tradição 
do ICS retornou: o torneio Píer Pesca na Sede 
Guarujá. Com muita diversão e pescaria, as 
crianças levaram seus pais e avôs a participar 
do torneio.  Ao final da acirrada disputa, 
aconteceu a premiação: o peixinho de 
madeira foi para quem pegou mais peixes, 
além das categorias melhor pescador, menor 
pescador e maior pescador. 

SEDE GUARUJÁ
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Torneio aconteceu no mirante da 
Sede Guarujá
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Desde 2009

ESTRELA NÁUTICA
SERVIÇOS

SEU BARCO EM BOAS MÃOS

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GARAGEAMENTO

 VENDAS LOCAÇÕES TAPEÇARIA

 13 3323.7560 - 99734.0614 - 99690.1703

W W W . E S T R E L A N A U T I C A . C O M

Os participantes receberam o troféu do 
peixinho, símbolo do torneio.
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Desde 2009

ESTRELA NÁUTICA
SERVIÇOS

SEU BARCO EM BOAS MÃOS

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA GARAGEAMENTO

 VENDAS LOCAÇÕES TAPEÇARIA

 13 3323.7560 - 99734.0614 - 99690.1703

W W W . E S T R E L A N A U T I C A . C O M
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A Heineken agora é nossa parceira e 
fornecedora of icial. Com a parceria, o ICS 
garante exclusividade de distribuição para 
a marca em nossa sede do Guarujá.
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Xamã, do ICS o vencedor absoluto. Aries 
III do ICRJ o vencedor do prêmio La Belle 
Classe.

 Sergio Klepacz e sua tripulação, 
souberam levar o Xamã Matriz a ser o primeiro 
barco a completar a regata, o “fita azul”, título 
cuja origem era o símbolo conferido ao navio 
mais rápido entre os Estados Unidos e a 
Europa, na era dos transatlânticos.

 Mas não foi só isso, o Xamã venceu 
também a regata nas classes ORC e VPRS, 
fazendo o que se diz na gíria esportiva, “barba 
cabelo e bigode”. 

 Na categoria Clássicos o vencedor foi o 
Aries III de Marco Soares Pereira, do ICRJ, um 
barco veterano de muitas Santos Rio, no timão 
do sócio do ICS João Zarif.

V
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Autoridades marcaram presença no jantar de confraternização.
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Velejadores curtiram noite que contou 
com sorteio de brindes.
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Aeronaves do Esquadrão de Demonstração 
Aérea da Força Áerea Brasileira - a famosa 
“Esquadrilha da Fumaça” abrilhantaram 
a Santos-Rio, encantando participantes 
e espectadores durante o desfile das 
embarcações.
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Diretor Mario Simonsen, Capitão de Mar e Guerra Marcelo Sá, Capitão 
de Mar e Guerra Valdinei Ciola e Comodoro Berardino Fanganiello.
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 Céu azul, tempo firme, mar em boas 
condições de navegação, vento sueste de 8 a 10 
nós e uma temperatura de 25ºC presentearam 
quem assistia de camarote, no deck dos 
pescadores em Santos, o desfile dos veleiros 
participantes da 71a Edição da Regata Santos-
Rio. Duas aeronaves da FAB fizeram um show 
à parte, encantando o público com manobras 
ousadas e abrilhantando o evento em que céu 
e mar serviram de palco.
 A largada aconteceu às 12h10 da sexta-
feira, 22 de outubro, e 27 veleiros, das classes 
ORC, VPRS, CLÁSSICOS, BRA-RGS, MINI 6.5 
e BICO DE PROA, participaram da disputa, 
enfrentando as 200 milhas náuticas até o Iate 
Clube do Rio de Janeiro. Nomes experientes da 
vela, como Lars Grael, Kiko Pelicano e Maurício 
Santa Cruz, marcaram presença em mais uma 
edição histórica da competição.
Como em anos anteriores, a noite que 
antecedeu o evento contou com o tradicional 
jantar de confraternização que, nesta edição, 
teve o sorteio de brindes fornecidos pelos 
patrocinadores Boat Premium, Heineken, 
Propspeed, Zimarine e Estrela Náutica. 
Além das tripulações participantes e outros 
convidados, a agradável noite contou com 
a presença das autoridades, da Marinha do 
Brasil, da Força Aérea Brasileira, das Prefeituras 
e Secretarias do Guarujá e Santos. 
 Durante o percurso, nem os ventos 
contrários que acompanharam boa parte 
do trajeto, a fome, o frio e a água na cara 
desanimaram os participantes. O Xavante, 
da classe Mini 6.5, por exemplo, terminou a 
disputa após árduas 76h de navegação. Além 
disso, assim como na edição do ano passado, os 
veleiros clássicos competiram sob a bandeira 
da La Belle Classe, que reúne na Europa e 
agora no Brasil, veleiros antigos, mas ainda 
muito competitivos, com premiação oferecida 
pelo Yacht Club de Mônaco e pelo Iate Clube 
de Santos, que, em 2013, recebeu o título de 
embaixador da Belle Classe. 



60       Velejadores enfrentaram 
200 milhas náuticas até o 
ICRJ
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 Após quase 38 horas de navegação, o 
Xamã Matrix Energia, do ICS, foi o fita azul, ou 
seja, o primeiro a cruzar a linha de chegada, 
além de também ser o vencedor nas classes 
VPRS e ORC. Na RGS, o Dona Bola de Ricardo 
Tramujas ficou com o pódio e o Daddy-O de 
José Carlos Chrispim levou o troféu na classe 
Mini 6.5. Já na Bico de Proa e Clássicos, OKA de 
André Coutinho e o Áries III de Marcos Soares 
Pereira, ficaram com a primeira posição nas 
categorias, respectivamente.
 No domingo, 31 de outubro, aconteceu 
a premiação dos vencedores da regata no 
Iate Clube do Rio de Janeiro. Num clima 
de Halloween, as tripulações celebraram a 
realização de mais uma edição e levaram 
para casa não apenas o pódio, mas também 
a experiência e a lembrança de mais uma 
Santos-Rio que fica na história. 
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Classe ORC 

1 – Xamã Matrix - Sergio Klepacz (ICS)
2 – Maestrale – Adalberto Casaes (ICRJ)

3 – Avohai – Lars Grael (ICRJ)

Classe VPRS 

1 – Xamã Matrix – Sergio Klepacz (ICS)
2 – Avohai – Lars Grael (ICRJ)

3 – Maestrale – Adalberto Casaes (ICRJ)

Vice-Comodoro Jonas Penteado 
e o Conselheiro Odoardo Lantieri 
representaram o ICS durante a 
cerimônia de premiação.
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Classe BRA RGS 

1 – Dona Bola – Ricardo Tramujas (ICRJ)
2 – Beleza Pura 2 – Felipe Ferraz (Ubalegria)

3 – Áries III – Marcos Pereira (ICRJ)

Mini Transat 

1 - Daddy-O – José Carlos Chrispim (Guarujá)
2 – Xavante – Sergio Cracasso (Guarujá)

Bico de Proa

1 – OKA – André Coutinho – (Bracuhy-RJ)

Clássicos

1- Áries III - Marcos Soares Pereira. Rio de 
Janeiro.
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Terceira etapa contou com ação para 
prevenção ao câncer de mama

 No sábado, 09 de outubro, aconteceu 
a terceira etapa da Copa ICS 2021, a Volta da 
Ilha dos Arvoredos. A disputa, que contou 
com um clima ameno, com chuva fraca, mar 
calmo e ventos de leste de 12 a 14 nós, teve 
a participação de 14 veleiros que largaram 
às 12h12 da Baía de Santos. A disputa teve a 
participação das classes RGS, ORC e Mini 6.5.

Volta da Ilha 
dos Arvoredos 
aconteceu em 
outubro
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 Nesta edição, uma pauta importante 
foi abordada: a campanha Outubro Rosa. A 
jornalista Vanessa Faro, da TV Tribuna, que 
está em fase de tratamento contra o câncer 
de mama, foi a convidada de honra a velejar 
no Rudá e dar voz à luta de milhões de 
mulheres durante a disputa. Para a repórter, 
o mês de outubro marca renascimento: “dia 
15 de outubro completou um ano que fiz a 
mastectomia. Ser a madrinha do veleiro Rudá, 
nessa regata foi extremamente emocionante 
e uma honra.  É muito importante alertar as 
pessoas sobre a conscientização e prevenção 
do câncer de mama,” explica. 

Súmula
 O fita azul da edição, ou seja, o primeiro 
a cruzar a linha de chegada, foi o veleiro 4Z 
Phytoervas de Marcelo Bellotti. Na classe ORC, 
o Asbar IV, do vice-comodoro Jonas de Barros 
Penteado, levou o pódio e a medalha de prata 
ficou com o Rudá de Mário Martinez. Para 
Vanessa a experiência foi de muita adrenalina, 
emoção e alegria. “Pela primeira vez participei 
como tripulante do veleiro Rudá. Eles são 
maravilhosos e me fizeram sentir como parte 
da equipe.  Amei minha medalha de prata. 
Com certeza vai ficar exposta num lugar 
especial para mim”. complementa. O Gaia III 
do Adagamos Sartini ficou em primeiro lugar 
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Disputa contou com 
ação importante: 
conscientização sobre 
Outubro Rosa
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na RGS e em segundo, o Asteriscus de Luiz 
Rosenfeld. Já na Mini 6.5, o Daddy-O do José 
Carlos de Souza levou o troféu Phoenix para 
casa e o Xavante ficou com a segunda posição.  

Premiação
 A regata também contou com um 
brunch de premiação para as tripulações 
vencedoras no Mirante da sede Guarujá.
 Os vencedores de cada categoria 
recebem o tradicional Troféu Phoenix, que, 
nos últimos anos, vem sendo produzido pela 
artista plástica Francisca Junqueira. O prêmio 
é inspirado na gigantesca fênix, construída 
em concreto, que funciona como apoio para 
um sistema de guindaste que é a única forma 
de acesso à ilha dos Arvoredos. O local é um 
importante laboratório de pesquisa ambiental, 
pioneiro no uso de energia solar, eólica e 
na captação de água da chuva, atualmente 
gerido pela Fundação Fernando Lee e pela 
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). 

Tradição da vela: Volta da Ilha dos Arvoredos 
 Idealizada em 1958 por Fernando 

Lee, um dos sócios do Iate Clube de Santos, 
a regata Volta da Ilha dos Arvoredos é 
considerada uma das mais tradicionais 
competições da vela oceânica paulista. Com 
largada nas proximidades da entrada da Baía 
de Santos, os competidores percorrem uma 
distância de 17 milhas náuticas, até a costa da 
Ilha dos Arvoredos, situada em frente a Praia 
do Pernambuco, e retornam até a chegada, 
sinalizada em frente à cidade de Santos.  Em 
2018, comemorou-se os 60 anos da realização 
da 1ª disputa.

Súmula

O Vice-Comodoro e seus tripulantes 
recebem o troféu Phoenix.
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Referência em produtos náuticos ha mais de 20 anos, a Mari Náutica
apresenta sua nova loja na Sede Guarujá do Iate Clube de Santos 

que, além de oferecer produtos náuticos, acessórios, tintas, anodos,
materiais de limpeza e outros, agora também oferece aos Associados,

Visitantes e frequentadores a facilidade de uma loja de conveniência completa,
atendendo todas as suas necessidades, dentro ou fora d´água.

marinautica1@terra.com.br     Instagram: @marinautica1
Av. Manoel Albino  - Guarujá - SP Tel: (13)  3382 1404 / (13) 9969 5021

Sede Guarujá ICS
Loja 20 - Tel: (13) 3304 3126
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Segunda etapa da Copa ICS 2021 aconteceu 
em 28 de agosto e contou com clima 
chuvoso e ventos de leste.

 Nem o tempo frio e a chuva 
atrapalharam os participantes da regata Volta 
da Ilha das Cabras, segunda etapa da Copa ICS 
2021, que aconteceu no sábado, 28 de agosto. 
Com ventos de leste com velocidade de 15 nós, 
os 11 veleiros das classes ORC, RGS e Mini 6.5 
largaram às 12h25 da Baía de Santos. 
 Os barcos tinham até as 18h30 para 
cruzar a linha de chegada. O fita azul da edição 
e vencedor na classe ORC foi o veleiro Quatro 
Z de Marcelo Bellotti. Já na RGS, o Aloha de 
Renato Nonno foi o vencedor da disputa. O 
Daddy-O foi o primeiro colocado na classe 
Mini 6.5.
 A regata contou com o apoio do Clube 
Internacional de Regatas, ABVO, FEVESP e 
da Classe BRA/RGS. A súmula completa está 
disponível em icsantos.com.br. 

1 - 4Z Phytoervas levou o 1º lugar na 
ORC; 2 - Segunda etapa da Copa 
ICS aconteceu em agosto; 3 - ASBAR 
IV disputa mais uma edição da 
volta da Ilha das Cabras; 4 - Aloha, 
1º lugar na RGS; 5 - Daddy-O venceu 
na classe Muni 6-5; 6 - Foto repetida 
para marcar espaço

1

Onze barcos 
competiram na 
Regata Volta 
da Ilha das 
Cabras
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 A 48º edição da Semana Internacional 
de Vela de Ilhabela ocorreu no período do dia 
24 a 31 de julho de 2021, no Yatch Clube de 
Ilhabela, no litoral paulista.  É o maior encontro 
da modalidade da América do Sul em que reuni 
principais nomes do esporte no país.
 A edição deste ano contou com 81 
barcos divididos em 8 classes: ORC, RGS, Bico 
de Proa, Clássicos, C30, HPE25, Mini Transat e 
Multicascos.  Nosso vice-comodoro, Jonas de 
Barros Penteado, e sua tripulação marcaram 
presença no evento com o barco ASBAR IV.
 A regata de percurso foi a tradicional 
Alcatrazes por Boreste, numa distância de 
45 milhas. Foram ainda disputadas mais seis 
regatas no Canal de São Sebastião. 
 Os ventos fortes que sopraram 
impediram a realização de regatas num dos 
dias programados. O título geral foi decidido 
apenas na última prova, onde o +Bravissimo, 
comandado por Luciano Secchin foi campeão 
pela primeira vez.
 O evento teve a participação de cinco 
barcos do ICS. Na classe ORC com “Phoenix” 
de Eduardo Souza Ramos, “4Z” de Marcello 
Belotti, “ASBAR VI” de Jonas Penteado, “Xamã” 
de Sergio Klepacz e “King” de Fábio Adegas.

48º Edição 
da Semana 
Internacinal 
de Vela de 
Ilhabela
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+55 (11) 3155-4400 | +55 (11) 95914 0838

Uma ocasião 
especial merece
um local
inesquecível.


