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Retomada gradual das
atividades inicia em julho
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Fique por dentro...

A

prefeitura do Rio de Janeiro começou a flexibilizar as medidas
de isolamento devido à pandemia de Coronavírus a partir do
dia 2 de julho. O plano da retomada gradual das atividades
da cidade foi dividido por fases,
onde os clubes foram inseridos na fase denominada
3-B: abertura com restrições a partir de 10 de julho.
Veja nesta edição como foi a reabertura do
clube após quase quatro meses de suspensão das
atividades. O ICRJ, através de sua Comodoria e
Comitê de Contingência da crise pandêmica, elaborou um plano de retomada próprio para colocar
em prática todas as exigências das autoridades e estabelecer novos hábitos para manter os sócios e colaboradores em conforto e segurança nesse período.
Antes da reabertura muitas reformas aconteceram no clube; como a modernização da elevatória
I; e outras ainda estão acontecendo; como a reforma geral do restaurante. A administração do ICRJ
trabalhou bastante nessa fase e o teste de sorologia

para Covid-19 feito em todos os colaboradores também fez parte de umas das etapas da pré-reabertura.
Na Vela, a interrupção do calendário de regatas foi vista como uma grande oportunidade para
a estreia do ICRJ no e-sailing (competição virtual
de vela). Em meados de junho, durante três dias,
aconteceu a Taça 100 anos à distância através de
aplicativo com a participação de 114 velejadores de
diversos estados. O evento foi um sucesso!
Contamos com a compreensão dos nossos
sócios nesse período de retomada gradual das atividades no cumprimento das normas estabelecidas,
conforme o nosso plano de reabertura e comunicados disponíveis em versão impressa distribuídos
pelo clube e virtualmente em icrj.com.br. Venceremos juntos!

Boa leitura
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CONTAINER EQUIPADO
SUBSTITUI COZINHA

Para continuar atendendo
os sócios durante a reforma da
cozinha, foi instalado um container
no lado externo do restaurante.
O espaço foi preparado para que
a equipe do setor, formada por
chefs, nutricionistas, garçons e
auxiliares, pudesse trabalhar de
forma habitual com menos espaço,
mas sem afetar a qualidade dos
serviços prestados.
A iniciativa tem dado certo inclusive para atender o público
durante a reabertura do clube, já
que além dos menus para retirada,
os cardápios para consumo no local
voltaram à ativa.
A reforma da cozinha tem
mais algumas semanas pela frente até a sua conclusão, contudo a
“cozinha container” continuará
em funcionamento com higiene e
qualidade enquanto for necessário.
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COLABORADORES FAZEM TESTE
DE SOROLOGIA PARA COVID-19
A Assim Saúde patrocinou exames de sorologia IgG para a Covid 19 em todos os os colaboradores do ICRJ, que foram realizados no posto médico do clube com agendamento feito pelo setor de
Recursos Humanos nas duas primeiras de julho.
A sorologia refere-se à mensuração da quan-

tidade de anticorpos no soro (parte líquida do sangue) de uma pessoa que está ou esteve infectada. A
medida faz parte do plano de reabertura do ICRJ
durante a pandemia para que o retorno das atividades aconteça com a maior segurança possível para
todos os seus públicos.
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ICRJ RETOMA ATIVIDADES
APÓS INTERRUPÇÃO
CAUSADA PELA PANDEMIA

Após quase quatro meses de suspensão das atividades devido
à pandemia de Covid-19, o ICRJ reabriu no dia 10 de julho. A reabertura aconteceu de acordo com o plano de retomada gradual das
atividades econômicas da cidade, estabelecido no Decreto 47.550 do
Município do Rio de Janeiro em 26 de junho de 2020.
Para colocar em prática todas as exigências da Prefeitura e
manter os sócios e colaboradores em segurança, o clube preparou um
plano estratégico onde regras e restrições foram previstas (documento completo em icrj.com.br).
Algumas ações tomadas foram a instalação de totens de álcool
gel com pedal, a redução da lotação máxima dos espaços, o distanciamento entre mesas do restaurante com demarcação, limpeza reforçada, obrigatoriedade do uso de máscaras, treinamento das equipes de atendimento e a divulgação de materiais educativos e plano de
reabertura em pontos estratégicos do clube.
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REGATA VIRTUAL HOMENAGEIA
CENTENÁRIO DO ICRJ

Nos dias 22, 23 e 24 de junho aconteceu a primeira competição
virtual de vela do ICRJ. Nomeada
como Taça 100 anos, a regata recebeu
114 participantes de diversos estados
brasileiros que, em tempo real, competiram através do aplicativo Virtual
Regatta Inshore.
Os dias de disputa foram
marcados por muita descontração e
diversão não só no aplicativo, mas
também nos grupos de Whatsapp
formado pelos velejadores e organizadores do evento. Ao final da medal
race, compuseram o pódio: Philipe
Grochtmann (VDS) em primeiro lugar; Guilherme Menezes (ICSC) em
segundo; e Allan Godoy (ICB-DF)
em terceiro.
O e-sailing é uma tendência
mundial do esporte que não dispensa a prática presencial, mas aproxima
os clubes e participantes em tempos
onde a tecnologia tem sido fundamental.

A Taça 100 anos foi organizada pela Diretoria de Vela, pelo Capitão de flotilha virtual Eduardo Almeida e velejadores/conselheiros Hélio
Lyra de A. Júnior e Victor Vocos com
o patrocínio da Ocean Blue, loja de
produto náuticos localizada no ICRJ
que patrocinou a premiação dos primeiros colocados e brindes para sorteios entre os participantes.
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CALENDÁRIO DE REGATAS
VELA - JULHO 2020

Data
18, 19, 25 e
26/07

Regata

Classes

Campeonato Estadual da Classe Laser

Std., Rad. e 4.7

O campeonato acontecerá seguindo as
regras de segurança determinadas no Plano de
Retomada de regatas do ICRJ, considerando

também a publicação da CBVela com recomendações para os velejadores durante a pandemia.
Saiba mais em icrj.com.br/vela

NOVA FUNCIONALIDADE DO SITE
PERMITE EMISSÃO DE BOLETOS
A nova “área de sócio”
no site do oficial do clube
permite a emissão de boletos da taxa de manutenção.
O envio do boleto impresso continuará, no entanto,
a emissão no site oferece
praticidade e autonomia ao
quadro social, que terá acesso ao documento a qualquer
momento.
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COMO FAZER:

Acesse www.icrj.com.br;
Clique em “Área do sócio”, no canto superior direito da página;
No primeiro acesso é necessário um NOME DE USUÁRIO e uma SENHA provisória.
Se não recebeu a sua ainda, faça contato com o Departamento de TI (tel. 3223-7200).
Para acessar o sistema, clique no botão “Entrar” no menu superior direito e preencha as
informações.
9 Na janela seguinte cadastre uma nova senha de sua preferência.
9 Clique no mês vigente para acessar o documento.
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ELEVATÓRIA PASSA POR MODERNIZAÇÃO

A “elevatória 1”, localizada no estacionamento
social do clube e responsável pelo recebimento de aproximadamente 65% de todo o esgoto sanitário gerado no
trecho entre o hangar 1 até o prédio da academia, passou
por uma reforma entre os últimos meses junho e julho.
Atualmente o ICRJ dispõe de três estações elevatórias de
tratamento de esgoto: duas primárias e uma secundária.
A demanda da reforma foi observada devido ao desgaste que o conjunto de tubulações e acessórios sofreu nos
últimos anos, ocasionando forte corrosão. Além do acentuado deterioramento, houve pane nas bombas que operam
afogadas para trabalhar como recalque dos efluentes.

Com a modernização do parque de bombas desta
elevatória, substituição das tubulações, válvula de retenção, tubos guias e registros de manobras, os gastos com
substituição de bombas e despesas extras com caminhões
para esgotamento da estação que evitam o transbordamento serão reduzidos.
O aumento da vazão permitirá ainda manter duas
bombas instaladas em poço seco (casa de máquinas), facilitando acesso para manutenções futuras e aumentando a
confiabilidade do sistema através de backup, com garantia
de maior segurança para os colaboradores dentro das normas ambientas.

