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A avifauna da APA
Serra do Guararu
Levantamento do Iporanga revela 143 espécies
de aves nativas em um dos biomas mais ricos
em biodiversidade do mundo

Confira as sugestões
de sobremesas e drinks
gelados, ideais para se
refrescar em dias quentes

Dicas para atracar ou
fundear em condições
adversas dadas pelo
instrutor náutico Luiz Eiroz

O veterinário Flavius
Rubira conta como
introduzir os pets nos
passeios náuticos

Remetente: Marinas Nacionais - Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5 - Guarujá - SP CP 147 CEP 11446-002
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O FUTURO
É DAQUELES
QUE VALORIZAM
O PATRIMÔNIO.

Carta ao leitor

A

s aves têm um importante papel
para a dispersão das sementes
de várias espécies vegetais. A
presença delas também são indicadores
de qualidade de um local. É o que mostrou o levantamento de avifauna da região do Rabo do Dragão, onde está a
Marinas Nacionais, realizado pelo Loteamento Iporanga. O estudo revela a
rica biodiversidade e aumenta a nossa
responsabilidade com a preservação. Veja mais em
nossa reportagem de capa.
Entre as providências que adotamos, está o atendimento dos requisitos do Programa Bandeira Azul,
selo ecológico voluntário reconhecido no mundo
todo. Estamos sempre vigilantes para realizar melhorias constantes nos nossos procedimentos operacionais ou espaço físico. Confira.
Não deixe também de ler a matéria sobre as novas
bebidas e sobremesas do cardápio do Restaurant La
Marina. Elaboradas especialmente para os dias
quentes, as sugestões de nossa equipe são refrescantes e saborosas.
Fotonativa

UM SEGURO NÁUTICO
INOVADOR E EXCLUSIVO,
FEITO PARA VOCÊ QUE
VALORIZA AS PRÓPRIAS
CONQUISTAS.

LIBERTY
SEGURO NÁUTICO

APÓLICE
EM DÓLAR

COBERTURAS DIFERENCIADAS E BENEFÍCIOS
QUE HÁ MUITO TEMPO SÃO DESEJADOS PELO MERCADO NACIONAL.

FRANQUIA
FLEXÍVEL

PERGUNTE
AO SEU CORRETOR
O seu seguro possui estes diferenciais?
Peça o Liberty Seguro Náutico.

COBERTURA
PERSONALIZADA

INTERIOR
DECOR

FALE DIRETO COM
NOSSOS CONSULTORES
Consulte esta grande novidade antes de fechar
seu seguro, você vai se surpreender!

Rodney Domingues

UM SEGURO
EXCLUSIVO, INÉDITO.

Nesta edição em especial, comemoramos a participação de nossos leitores,
muitos deles nossos clientes. Afinal, este
é o nosso espaço de comunicação. Preparamos uma reportagem com um tema sugerido por um cliente. Trata-se das dicas
básicas para manobrar embarcações em
condições adversas. Para explicar, procuramos um especialista na área, o instrutor náutico Luiz Fernando Eiroz Brites.
E não para por aí, um de nossos clientes, o veterinário Flavius Rubira, nos premiou com um artigo muito
informativo para quem gosta de trazer os amigos caninos para os passeios de barco.
Encorajamos todos também a participarem da seção Imagem, onde publicamos a cada edição uma foto
autoral ligada ao ambiente marinho. Enfim, temos
como meta, suscitar ideias, discussões e principalmente, dar oportunidade de expressão aos frequentadores de nossa marina.
O convite está sempre em pé. Participe!
Até a próxima!
Juan Alfredo Rodriguez, sócio administrador

Expediente
W W W . S A F E B O AT. C O M . B R

São Paulo
Guarujá

11 3672 6060
13 3354 5540

(Porto Marina Astúrias)
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5
passatempo

nossa fauna

nossa flora

Dois divertidos passatempos para testar seus conhecimentos

Teiú

Jatobá

Lagarto comum no Brasil,
mesmo domesticado, pode
possuir comportamento
agressivo quando incomodado

Árvore altamente explorada pelo
seu valor comercial, possui várias
qualidades nos seus frutos, casca,
sementes e flores
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HORIZONTAIS - 1. Sigla de Pronto Socorro. - 2. Veículo grande para o transporte coletivo. - 3. Estiagem; seca; falta de
chuvas. - 4. Reunião festiva na qual se dança. - 5. Enxergar; olhar; perceber por meio da visão. - 6. Instrumentos, geralmente
de metal curvo, que servem para prender alguma coisa. - 7. Abreviatura de Agência da Capitania dos Portos. - 8. Nevoeiro;
nebulosidade causada por gotículas de água que ficam suspensas e dificultam a visibilidade. - 9. Sigla do Estado do
Acre - 10. Severidade; aspereza. - 11. Lista; relação de produtos - 12. Município onde está localizado a Marinas Nacionais.
- 13. Mistura resultante de secreções produzidas pelas glândulas salivares das abelhas operárias com o néctar colhido nas
flores visitadas - 14. Raça de cão exímio nadador. - 15. Gracejar; troçar; zombar - 16. Tubo que conduz líquidos (canos), fios
(condutos) ou ar. - 17. Filtrar; fazer passar por coador ou por filtro. - 18. Sigla de Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - 19. Resposta positiva ou afirmativa. - 20. Segundo maior oceano em extensão. VERTICAIS
- 1. Cólera; raiva. - 2. Sérios, duros, penosos, dolorosos. - 3. Metal com polo de atração. - 4. Sigla do Estado do Sergipe - 5.
Rato em inglês - 6. Réptil sáurio, encontrado nas matas e nos campos. 7. Dentro em inglês - 8. Designação comum de habitação,
morada, casa. - 9. Nome dado às aves de rapina, que se alimentam de cadáveres em decomposição, da família dos catartídeos. - 10. Importante enseada de Ilha Grande - RJ - 11. Sigla do estado de Santa Catarina. - 12. Verniz natural colhido através
de incisão na casca de árvores. - 13. Folga; ausência de ocupação; falta de trabalho - 14. Sementes ricas em ômega-3, antioxidantes, cálcio, proteínas, fibras, vitaminas e minerais, um excelente complemento nutricional, natural e econômico - 15.
Cada uma das metades da embarcação em sentido longitudinal. - 16. Lugar onde se constroem ou se consertam barcos e
navios.

CAÇA PALAVRAS

Encontre 8 áreas de segurança (EM MAIÚSCULO), onde não
é permitido o tráfego e fundeio de embarcações:
• menos de duzentos (200) metros das instalações MILITARES;
• próximas às usinas HIDRELÉTRICAS, termoelétricas e
nucleoelétricas, cujos limites serão fixados e divulgados
pelas concessionárias responsáveis pelo reservatório de
água, em coordenação com o CP, DL ou AG da área;
• FUNDEADOUROS de navios mercantes;
• CANAIS de acesso aos portos;
• proximidades das instalações do PORTO;
• a menos de 500 (quinhentos) metros das PLATAFORMAS
de petróleo;
• áreas especiais nos prazos determinados em Avisos aos
NAVEGANTES;
• as áreas adjacentes às PRAIAS, reservadas para os
banhistas, conforme estabelecido no item anterior.

Rodney Domingues

C

HORIZONTAIS – 1. PS 2. ÔNIBUS 3. ESTIO 4. BAILE 5. VER 6. GANCHOS 7. AG 8. BRUMA 9. AC 10. RIGOR
11. ROL 12. GUARUJÁ 13. MEL 14. LABRADOR 15. RIR 16. DUTO 17. COEI 18. IBAMA 19. SIM 20. ATLÂNTICO
VERTICAIS – 1. IRA 2. GRAVES 3. ÍMÃ 4. SE 5. RAT 6. LAGARTO 7. IN 8. MORADIA 9. URUBU 10. ABRAÃO
11. SC 12. LACA 13. ÓCIO 14. CHIA 15. LÓ 16. ESTALEIRO

A

Crrative Commons - Mauro Halpern

Teste seus conhecimentos

O

gênero de répteis Tupinambis, da família
Teiidae, é conhecido como teiú, teju açu, lagartiu, teju, tegu, jacuraru, jacuaru, jacuruaru, jacruaru e caruaru. Atingem até 2 metros de comprimento, incluindo a cauda. As mandíbulas são fortes
e providas de um grande número de pequenos dentes pontiagudos. A língua é comprida e bífida. São
comuns no Brasil, ocorrendo em quase todo o País,
com exceção da Floresta Amazônica.
São onívoros e alimentam-se principalmente de ovos.
Entre a primavera e o verão, são encontrados com
facilidade em campos, trilhas e matas preservadas.
Gostam de banhar-se ao sol. Podem se tornar agressivos quando se sentem ameaçados, usando a cauda longa para se defender. Costumam se camuflar em meio
às folhagens e fazem muito barulho ao fugir na mata.
No período de reprodução, a fêmea põe até 36
ovos, que são incubados por até 90 dias. É das poucas
espécies de répteis que têm cuidado parental, guardando os ovos até a eclosão.
A única maneira de domesticar um Teiú é adquirir
de outro proprietário, fazendo a transferência da documentação com comprovação de origem e registro no
IBAMA. O comércio do Teiú só pode ser praticado
pelos criadouros, que já não existem mais no país.

A

madeira do jatobá é uma das mais valiosas
entre todas as espécies do mundo. Usada na
movelaria e construção civil, também na
construção de canoas indígenas, por ser de fácil trabalho manual e resistência à água.
Pertence à família das Fabaceae ou Leguminosae, nativa das florestas tropicais do continente americano e
da Ásia. O nome científico é Hymenaea courbaril, e é conhecida como jutaí, copal, jataí e muitos outros nomes.
Pode alcançar 40 metros de altura e 2 metros de diâmetro, embora uma árvore tenha atingido 95 metros
na Amazônia. A polinização é feita por várias espécies de morcegos e beija-flores. A floração ocorre na
época de seca do ano.
Considerada sagrada por povos indígenas, que ingerem as sementes antes dos rituais sagrados de
meditação. A ciência comprovou seu efeito benéfico
sobre a mente humana.
As abelhas Jataí produzem das flores do jatobá um
mel medicinal muito usado para problemas respiratórios. Já a resina, conhecida como copal, é usada como
incenso pelos rituais xamânicos latino-americanos e
na indústria de verniz.
A casca tem uso medicinal e o fruto é rico em cálcio, fósforo, ferro, potássio, magnésio e vitamina C.
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gastronomia

Sustentação
do seu patrimônio

Sobremesas e drinks
para o calor

A carreta merece os mesmos cuidados necessários da embarcação

O Restaurant La Marina preparou sobremesas e drinks
gelados, ideais para se refrescar em dias quentes
A Torta de limão é uma sobremesa
bastante tradicional e popular. Pensando
em dar um toque saboroso especial, o
chef Francisco Sousa, do restaurante La
Marina, preparou para o menu de
sobremesas, uma Torta de limão
Desconstruída.
O prato é servido com um mousse de
limão com chocolate branco bem
encorpado, raspas de limão siciliano,
merengue Italiano, suspiro de limão e
crumble de chocolate. A apresentação é
tão atraente quanto deliciosa.
Rodney Domingues

Para harmonizar, o chef sugere um vinho
branco francês doce e equilibrado, o
Château Cantegril Sauternes, servido bem
gelado. O aroma do vinho é normalmente
muito complexo e intenso, com frutas
exuberantes, notas florais, toques de mel
e de cera de abelha, especiarias e
amêndoa.

M

esmo que seja por curtas distâncias, a movimentação segura da embarcação em
terra depende de uma carreta adequada,
bem construída e conservada.
O que se espera de uma carreta é que ela utilize
matéria prima de qualidade e seja projetada para
não causar danos estruturais ao barco, de acordo
com o material utilizado na construção do casco.
Entre os pontos a serem observados estão o número e localização do apoio e a quantidade de eixos,
o centro de gravidade e se a movimentação será por
rampa ou travel lift, como na Marinas Nacionais.
Uma carreta inadequada aumenta os desgastes dos
equipamentos, o consumo de combustível e a morosidade na operação.

Na Marinas Nacionais
A carreta é de inteira responsabilidade do proprietário da embarcação, assim como a sua manutenção.
As carretas das embarcações estacionadas no seco
devem obedecer, na sua construção e manutenção,

às especificações da Secretária Náutica. Há situações em que o setor da Náutica se reserva o direito
de não movimentar as embarcações como:
• não ter cavalete para sustentar a carreta rodoviária;
• não ter nome da embarcação;
• não estar em bom estado de conservação.

Hangar empilhado
A Marinas Nacionais não recebe a carreta da embarcação que é garageada nos hangares empilhados,
somente o barco sem carreta. Além disso, se as carretas estiverem sem utilização, devem ser retiradas de
dentro das dependências da marina no prazo máximo de 30 dias, contados após o comunicado para sua
retirada. Se o cliente não tomar providências, a marina poderá tomar as medidas que entender pertinente em relação ao destino da carreta.
Portanto, fique atento às condições da carreta de
sua embarcação. Ela é responsável por suportar seu
patrimônio, que proporciona momentos de descontração e lazer da sua família e amigos.

Fotos: Rodney Domingues

A movimentação segura da embarcação também depende da
qualidade de construção e da manutenção e conservação da carreta

O sauternes é produzido com uvas super
maduras atingidas pelo fungo Botrytis
Cinerea, e possui equilíbrio perfeito entre
doçura e acidez, com um final muito longo.
Já o bar do La Marina elaborou diversos drinks
refrescantes. Um deles é o Yellow Spritz, um drink a
base de Chandon, água com gás e xarope da infusão
de uvaia, fruta nativa da Mata Atlântica.
Outra boa pedida é o Gin tônica de Cambuci, que
mistura o sabor marcante do gin com o aromático
Cambuci em conserva, outra frutinha nativa da região.
Finalmente, para quem não quer álcool, a pedida é o
Milkshake de Coco e Café, unindo um saboroso
sorvete de coco com café espresso bourbon.
Combinação que se completa em um sabor fascinante.
Enfim, bebidas perfeitas para quem quer se
descontrair durante um encontro com a família ou
amigos, ou para relaxar após uma longa jornada de
trabalho.
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Bandeira Azul

Auditoria interna da
Bandeira Azul
Comitê de gestão ambiental realiza vistorias
para verificar o cumprimento das exigências do
Programa Bandeira Azul

Fotos: Rodney Domingues

O Comitê de Gestão Ambiental (CGA) realiza vistorias regulares para levantar as
necessidades e as não conformidades com as exigências da Bandeira Azul

A Bandeira Azul foi hasteada em mais de 4500 praias, marinas e barcos em todo o mundo

M

ais de 4500 praias, marinas e barcos
em todo mundo tremulam a Bandeira
Azul, certificação concedida pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE em inglês). São 137 locais no Hemisfério Sul para a
temporada de 2018-2019, sendo 96 praias, 19
marinas e 22 barcos, incluindo a Marinas Nacionais, a primeira marina de São Paulo a conquistar a certificação.

O Instituto Ambientes em Rede (IAR), localizado
em Florianópolis, é o operador nacional da Bandeira Azul. Além de administrar, o IAR é o responsável
pela implantação do programa no Brasil, garantindo
que todos os locais certificados apresentem o
mesmo nível de excelência. Anualmente, o instituto
realiza auditorias nas praias e marinas certificadas
para levantar inconsistências e sugerir melhoramentos para a manutenção do programa.
Além do IAR, a Blue Flag International realiza
visitas de controle em todos o mundo, para que os
critérios sejam aplicados da mesma maneira em
toda a rede. As visitas dos auditores internacionais
podem ser anunciadas ou não anunciadas.

Comitê de Gestão Ambiental
Um dos selos ecológicos voluntários mais reconhecidos no mundo, a qualificação para a Bandeira Azul se baseia em uma série de rigorosos critérios ambientais, educacionais, de segurança e de
acessibilidade que deve ser não apenas cumprida,
mas mantida. Hastear a Bandeira Azul é uma
grande responsabilidade, pois é um processo de
mudança de comportamento baseada na gestão
responsável.

Na Marinas Nacionais, a realização de auditorias
internas para verificar a conformidade com os critérios é atribuição do Comitê de Gestão Ambiental
(CGA). “Nos reunimos para verificações pontuais
regulares para garantir a conformidade dos requisitos”, explica Leila Pio, responsável pelo setor de
meio ambiente da Marinas Nacionais.
Durante a auditoria, o CGA observa a ocorrência
de não conformidades, estuda como contribuir com

a segurança na realização dos serviços operacionais e verifica se a sinalização está de acordo. “Nos
casos de não conformidade em critérios imperativos, a Bandeira Azul tem de ser imediatamente
retirada durante toda a temporada”, observa Leila.
“Na última auditoria realizada no dia 1° de março,
foram identificados a necessidade da sinalização
adequada de novos locais e a pintura de alguns
pavimentos.”
A manutenção do selo do Programa Bandeira
Azul é o trabalho diário e incansável do CGA. “A
educação e conscientização são uns dos pilares de
nosso trabalho pois tem o objetivo de conectar o
público e incentivá-lo a aprender mais sobre o
meio ambiente”, de acordo com Leila. “Daí a importância de disponibilizar informações permanentes e relevantes do ecossistema e biodiversidades de nossa região.”
Ao escolher hastear a Bandeira Azul, a Marinas
Nacionais luta para preservar o meio ambiente “O
objetivo dos colaboradores voluntários membros
do CGA é trabalhar arduamente para aprender e
melhorar, encorajando todos a fazerem parte dessa causa tão importante ao planeta e às próximas
gerações”, encerra Leila.
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meio ambiente

A avifauna da APA Serra do Guararu

Sites como o Wikiaves ajudam para a prática
birdwatching, que pode ser feita utilizando-se de
gentamento da fauna ou comprometer a mata e os
recursos naturais, que são parte do habitat desses animais”, destaca Ronaldo.
As aves são o grupo com maior número de espécies
frugívoras e nectaríferas dos neotrópicos, tornando-se
dispersoras das sementes de alguns frutos para localidades mais distantes. Isso permite a colonização de novas
áreas, evitando, assim, a competição e a predação pela
aglomeração de indivíduos da mesma espécie vegetal.

Observação de aves
O birdwatching, prática amadora de observação de
aves com a utilização ou não de equipamentos de visualização ou de playback, é uma prática que tem crescido
muito entre os brasileiros, principalmente com a popularização das câmeras digitais em substituição aos binóculos.
Sites como o Wikiaves ajudam a identificar as espécies, mas Ronaldo recomenda a aquisição de livros de

amadora de observação de aves, chamada de
equipamentos de visualização e de playback
identificação. “Nas trilhas, usar roupas e botas adequadas,
ter paciência e uma dose de aventura”, completa.
As espécies mais comuns na região
de manguezal são as de hábitos
aquáticos, como: biguás (Phalacrocorax brasilianus), garças (Ardea
alba), Martim pescador grande (Megaceryle torquata) e outras de áreas
abertas, como: quero-quero (Vanellus
chilensis), tico-tico (Zonotrichia capensis), canário verdadeiro (Sicalis flaveola), dentre outros.
As aves estão em todos os lugares, no
quintal da sua casa, no parque da cidade. Mas passarinhar também é a desculpa
perfeita para fazer alguma viagem para
um lugar distante para observá-las :)

Félix Uribe - Creative Commons
Benjamin Balázs - Domínio público

Abaixo, o Manual
de Aves Serra do
Guararu do
Loteamento
Iporanga que
pode ser baixado
em nosso site

Félix Uribe - Creative Commons

Ameaças e providências
Grande parte da Mata Atlântica dos remanescentes
está, hoje, localizada em encostas de grande declividade
e estão um pouco mais protegidas da caça e captura,
bem como das atividades de exploração de madeira e
vegetais.
O levantamento serviu de base para a transmissão
de conhecimentos nas atividades de educação ambiental da entidade, confirma Ronaldo. “O estudo serviu
como um termômetro sobre como a influência do homem nesta região influencia na biota, especificamente a
avifauna.”
A proteção desse ecossistema depende da conscientização do ser humano. “Minimizar os impactos advindos da presença do Homem, moderando os ruídos,
dispondo corretamente os resíduos produzidos e utilizando de forma racional os recursos naturais, em
suma, adotar cuidados ambientais para evitar o afu-

Entre os principais
pássaros que
pode-se avistar
pela região, estão
os de hábitos
aquáticos como
biguás
(Phalacrocorax
brasilianus),
garças (Ardea
alba) e outras de
áreas abertas,
como tico-tico
(Zonotrichia
capensis) e
quero-quero
(Vanellus
chilensis), dentre
outros

Wagner R Carvalho - Creative Common

C

onsiderado um dos biomas mais ameaçados do
planeta, restando apenas 8,5% de suas florestas
originais, a Mata Atlântica é uma das regiões
mais ricas em biodiversidade. As aves, por exemplo,
concentram a maior variedade de espécies por quilômetros quadrado do mundo.
Apenas da Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do
Guararu, no Guarujá, onde se localiza a Marinas Nacionais,
foram registradas 143 espécies de aves nativas. O dado é
de um estudo completo sobre aves realizado pela Associação dos Proprietários do Iporanga (SASIP), loteamento
da região que, em 2015, culminou com a publicação
do Manual de Aves Serra do Guararu. O manual, além
de apontar a rica avifauna, desperta o interesse para o
birdwatching, observação de aves em português.
O levantamento foi realizado entre 2012 e 2013, atravessando todas as estações do ano e assim compreendendo a sazonalidade dos hábitos das aves. Da maior
parte delas foram obtidas fotografias e gravações da vocalização. “70% delas tem características de ambientes
florestais, 12% são altamente sensíveis a impactos ambientais, 28% são endêmicas, encontradas exclusivamente
nesse ambiente, e 8% de espécies ameaçadas de extinção”,
conta o biólogo Ronaldo Lauria Justo, gerente do departamento de meio ambiente da SASIP. “Trata-se de uma
riquíssima biodiversidade composta com uma fauna
sensível e com um grau de conservação de excelência.”

Serra do Guararu registrou 143 espécies de aves nativas

Rodney Domingues

Levantamento realizado pelo Loteamento Iporanga na APA
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Manobras em
condições adversas
Rodney Domingues

Seja para atracar ou para fundear,
existem regras de segurança
importantes para garantir a
integridade de todos a bordo

C

omprou o barco, estudou, tirou a carteira de
arrais amador, mas sempre bate aquela insegurança quando o tempo vira ou a correnteza
da maré atrapalha as manobras? Vale a pena aprender dicas de um especialista para algumas situações
mais difíceis do dia-a-dia no mar.
Para desvendar as dificuldades para atracações e
fundeios em situações adversas, falamos com Luiz
Fernando de Eiroz Brites, instrutor náutico dos cursos de Arrais-amador e para Tripulantes e Condutores de embarcações para uso no serviço público. Luiz
Eiroz auxilia o 3º Batalhão de Polícia Ambiental do
Estado de São Paulo na formação de novos tripulantes e condutores da Companhia Marítima.
O primeiro conceito que é preciso entender é que
o percurso de um barco depende dos ventos, marés e
correntezas, separadamente ou todos juntos, ou
seja, a massa de água sobre a qual se navega está
sempre em movimento.

Figura 1: na entrada da bacia de atracação é preciso
manter distância das poitas do píer, compensando a
força da maré, quando ela for vazante

Para começar, nunca é demais lembrar que o comandante deve, ao sair, informar à sala rádio ou, se
fora do horário de funcionamento regular, à portaria
da Marinas Nacionais, o destino, a previsão de horário de retorno e a quantidade de pessoas, de acordo
com a recomendação da NORMAM-03.
Deve-se ficar atento na entrada da bacia de atracação da Marinas Nacionais, onde existe um conjunto
de boias de sinalização náutica para conduzir os
comandantes com segurança para longe das poitas
do píer flutuante existente nessa região, evitando
que o barco seja jogado contra elas pelas forças das
águas da maré vazante.
A boia vermelha deve estar à bombordo da proa,
ou seja, à esquerda, e a boia verde indica que deve-se
passá-la à boreste (à direita). Isso porque, tanto na
boca da bacia de atracação quanto no canal, esses

Fotonativa

Manobras de saída ou chegada

locais são como ruas de mão-dupla, com dois sentidos. (figura 1)
O instrutor Luiz Eiroz recomenda a redução da
velocidade enquanto estiver realizando essas manobras. “Informe a Sala Rádio da marina que irá atracar
e em caso de condições climáticas desfavoráveis,
solicite apoio para a manobra.” É importante informar a todos do barco por qual bordo a manobra será
iniciada e determinar aos auxiliares de convés que

Figura 2: na hora de atracar, utilize a
força da correnteza ou vento, o que
estiver mais forte, a seu favor

assumam seus postos. “Aos passageiros, solicite a
permanência em local seguro.”
Ao se aproximar do píer, deve-se formar um ângulo de 45° entre a proa e o píer (figura 2), observando
para qual sentido aproar, contra o que estiver mais
forte, vento ou correnteza, para “frear” a velocidade
do barco. “É preciso que o comandante aproveite a
inércia do barco e conheça o sentido de giro do hélice do motor e a respectiva tendência de guinada da
proa”, explica. “Já o leme deve estar contrário ao píer
e, assim que a bochecha do bordo escolhido para
atracar tocar o píer, amarrar o lançante de proa e dar
máquina avante, aproximando a popa ao cais para
amarrar o lançante de popa.” Na dúvida, não se precipite. Se estiver rápido demais, é melhor cancelar e
repetir a manobra.

tudo que está previsto na NORMAM-03, é de inteira
responsabilidade do Comandante, dotar sua embarcação de equipamentos de segurança e salvatagem
para a área navegada, inclusive, foi o que ele prometeu à Autoridade Marítima Brasileira, quando assinou o Termo de Responsabilidade”, destaca.
Finalmente, não deixe de sair para os passeios sem
verificar constantemente as condições meteorológicas. Lembre-se que as ondas têm uma força muito
maior que a do barco em condições adversas. O instrutor Luiz Eiroz lembra de outra regra de ouro para
essas condições. “Todos a bordo devem total obediência ao Comandante.”

Tecnologia

Para um fundeamento seguro do barco, deve-se
empregar os mesmos cuidados da manobra de
atracação. Mas antes de escolher o local de fundeio,
Luiz Eiroz recomenda que se verifique:

A tecnologia náutica disponível atualmente facilita muito as manobras até nas condições mais adversas, no entanto, a navegação em águas restritas, a
mais perigosa, ainda requer cautela e experiência do
Comandante, de acordo com Luiz Eiroz. “Para que a
tecnologia não falte, o banco de baterias jamais deve
ser negligenciado”, alerta.
A velocidade deve ser sempre reduzida e a vigilância redobrada, sob pena de se envolver num acidente
ou fato da navegação e, nestes casos, responder pelos danos que causar, na forma da legislação em vigor. “Nunca é demais lembrar que, independente de

Fundeamento

- se existem banhistas e demais usuários no mar,
assim como veículos náuticos no entorno (barcos
fundeados, moto aquática, bananas boat, etc);
- ter aparelho de fundeio adequado e na quantidade
suficiente ao fundo e às condições adversas (altura
maré, força do vento e da corrente marítima);
- comunicar todos a bordo que irá fundear e proibir
expressamente qualquer tipo de desembarque e/ou
mergulho até que finalize esta manobra.

Esta matéria é uma sugestão do cliente Antonio Sanchez Filho. Mande sua sugestão para o email marketing@marinasnacionais.com.br
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Navegando
com seu Pet
Por Flavius Rubira
Com a crescente expansão do mundo pet e por incluirmos
como membros da família, eles estão participando cada
vez mais das nossas rotinas e aventuras de lazer

P

Hugo Solomon - Creative Commons

ara quem gosta de curtir um passeio de barco, pode e deve incluir o seu pet nessa aventura. Aliás eles irão adorar, principalmente
os cachorros que gostam de nadar.
Além dos cachorros podemos incluir em nossos
passeios os gatos e aves de estimação, só lembrando
que, no caso das aves, deve-se ficar atento à limpeza
dos locais que elas fizerem as necessidades fisiológicas o mais rápido possível, utilizando sempre
água doce, evitando assim danificar as superfícies.
Sempre que vamos fazer os nossos passeios de
barco já pegamos a nossa listinha das coisas que
precisamos levar (comida, bebida, roupas, protetor
solar, chinelo, toalhas,...) o mesmo devemos fazer
para quando vamos levar nossos pets. Não podemos
esquecer de levar água doce para eles beberem,
ração, colete salva vidas, coleira, brinquedos, protetor solar para pet, toalha, tapete, remédios.
Arquivo pessoal

A recomendação é deixar o pet se acostumar aos poucos e não esquecer de medidas importantes de
segurança como os coletes salva-vidas, já que a correnteza das marés podem dificultar o nado

Uma voltinha para acostumar
Na primeira viagem com seu pet, é aconselhável
ainda na doca, deixar ele reconhecer o espaço que
irá ficar na embarcação. Faça a primeira viagem
curta e assim saberá se ele terá enjôo e irá se acostumar. Aproveite esse breve passeio também para
treiná-lo a subir na embarcação após brincar na
água. Os cachorros adoram nadar, será seu grande
parceiro nas brincadeiras dentro da água.
Tenha sempre em mente quais os locais da embarcação que seu pet poderá ter acesso, pois ele
poderá estar molhado e irá levar água para todo
lado, além de soltar pelos.
Devemos nos preocupar com os pets durante a
navegação ou manobras da embarcação, pois eles
podem pular enquanto ainda os motores da embarcação estiverem ligados. No caso de animais

O veterinário Flavius Rubira dá dicas
para introduzir seu pet nos passeios
náuticos com segurança
mais agitados é indicado o uso de coleira enquanto
os motores estiverem ligados. O uso de coleiras
também é indicado no período noturno, pois não
será fácil encontrar seu pet se ele cair na água.

Colete salva-vidas
Os coletes salva-vidas para cães são de extrema
importância, pois mesmo sabendo nadar, podem
demorar um tempo para se acostumar com a correnteza das marés. Além disso, o colete é importante

para a localização do cachorro devido à cor. Lembre
de levar seu pet no momento de compra do colete,
pois além de testar, vocês já curtirão o momento.
No caso das coleiras procure utilizar os modelos
que prendem na região do tronco e das pernas. As
coleiras de pescoço podem pressionar o pescoço
do seu cachorro devido à força das ondas.
Após as brincadeiras na água salgada, indica-se
que o cachorro receba uma boa ducha de água
doce, assim ele irá ficar mais confortável e poderá
evitar lesões de pele. Caso seu pet goste de ficar
muito tempo no sol, recomenda-se a utilização de
bloqueadores solares específicos para os pets.

Enjoos
Os animais podem sentir enjoo devido ao balanço do barco. Para isso, pode-se utilizar de medicamentos. Alguns medicamentos de enjoo para humanos também servem para os cachorros, como é
o caso do Dramin.
Uma dica fácil para criar o banheiro para seu pet
é levar um pedaço de grama sintética ou um tapete
higiênico e treiná-lo a utilizar esse espaço. Nor-

malmente coloca-se na plataforma traseira da
embarcação. Lembre-se que as fezes devem ser
recolhidas em sacos plásticos a serem descartados
corretamente em terra firme. Já no caso da urina
devemos lavar a plataforma com água doce.
Alguns animais demoram para se acostumar
com essa rotina, então assim que chegar em terra
firme, procure sair para dar uma volta para que
façam suas necessidades fisiológicas.
Tapetes antiderrapantes terão muita utilidade
dentro da embarcação, evitando que os pets escorreguem, pois o material utilizado para construção
de barcos (fibra de vidro) são bem lisos. O tapete
também pode ser utilizado como ponto de descanso
para eles, já que a fibra fica muito quente nos dias
de sol intenso, evitando assim queimadura na pata
dos pets.
Ah!, lembrando que não tem restrição quanto ao
tamanho do seu cachorro, todos são bem vindos
na embarcação. Prepare-se para uma grande aventura de muita alegria e boas risadas.
Flavius Rubira é médico veterinário, CRMV-SP 17.454
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Empório La Marina

Valores

Confira o Regulamento Interno da Marinas Nacionais que estabelece procedimentos
e normas que devem ser seguidas por todos os clientes

A

Produzidas com o agave azul que nasce das montanhas
Jalisco, no México, a Pátron é uma tequila premium

Patrón Spirits Company foi fundada em 1989 com o modesto objetivo de produzir a melhor tequila do mundo. O
diferencial que permitiu essa ousadia é a utilização do agave
azul que nasce nas montanhas Jalisco, no México. Assim uniram a
tradição com técnicas modernas de produção e criaram a primeira
tequila premium no mundo. As garrafas são feitas à mão, numeradas
e de vidro reciclável.
A Patrón Añejo é um blend de tequilas envelhecidas em pequenas barricas de carvalho por no mínimo 12 meses. Possui um sabor peculiar e uma textura macia e muito agradável na boca.
Já a Patrón Reposado é amadurecida por mais de 2 meses em
barricas de carvalho e combina o frescor da Silver e os aromas da
Añejo. Excelente para shots ou coquetéis mais sofisticados.
A Patrón Silver, constituída 100% de agave azul, suave, macia e
facilmente misturável no preparado de drinks. Possui aromas
frescos e notas de cítricos. Você encontra no Empório La Marina.

Rodney Domingues

(estadia, aluguel de boxes,
vagas de bacia de atracação).

A melhor tequila

Rodney Domingues

novidades para o barco e para você

O

Regulamento Interno para clientes da Marinas Nacionais destina-se à normatização
das relações contratuais com os clientes.
Nele estão contidas todas as informações importantes que regulam a prestação de serviços para a estadia dos barcos e dos frequentadores, de acordo com
a legislação vigente e normas regulamentares.
Nesta edição, o destaque fica para o item 5.4, cujo
título “Valores”, inclui as obrigações do cliente quanto
ao pagamento da estadia, ao aluguel dos boxes e das
vagas na bacia de atracação. O responsável pelo
setor de atendimento ao cliente, Saulo Rodrigues
Guilherme, alerta para os cuidados a serem tomados
pelo cliente quando a embarcação é vendida. “É importante nos comunicar imediatamente os dados do
novo dono”, explica. “Caso contrário, todas as obrigações ficam a cargo do antigo proprietário.”
Outro cuidado a ser tomado no caso de compra de
uma embarcação garageada na Marinas Nacionais
refere-se à certidão negativa de débitos. “O novo
proprietário deve solicitar uma certidão que garanta que todas as despesas devidas à Marinas Nacio-

nais pelo antigo dono estão quitadas, também sob
pena de ter de assumi-las ao assinar o novo contrato”,
esclarece Saulo. Segue a redação do item 5.4 do RI:

5.4. Valores (estadia, aluguel de boxes,
vagas de bacia de atracação).
> O cliente paga mensalmente os valores de estadia,
aluguel de Box e outros valores acordados no ato
de ingresso da embarcação na Marinas Nacionais.
> A falta de pagamento destes valores por mais de
30 (trinta) dias, acarreta na não movimentação da
embarcação por parte da Marinas Nacionais, até o
efetivo pagamento dos débitos.
> Sempre que o proprietário da embarcação efetuar
uma transação como venda, troca ou transferência,
deve comunicar imediatamente por escrito o fato
à Administração da Marinas Nacionais, sob pena
de continuar respondendo por todos e quaisquer
débitos/valores originados pela embarcação.
> O novo proprietário deverá requerer junto à Administração uma certidão negativa de débito referente à embarcação que foi adquirida.

No final do ano passado a GoPro apresentou a HERO7 Black. Ela
faz vídeos 4K a 60 quadros por segundo (FPS), resolução 2,7K a 120
FPS e 1080 a 240 FPS. Tem estabilização avançada HyperSmooth
para registro em movimento e otimização SuperPhoto Auto HDR
de 12 MP. Resistente, à prova d’água mesmo sem a caixa a até 10m,
tem também 21 comandos de voz. Transmite no Live do Facebook
e em outras redes sociais. A novidade agora é a versão branca, mas
quem gosta de exclusividade, pode adquirir uma capa amarelo
neon personalizada pelo motociclista Valentino Rossi, a R$ 128.

Talheres com design

O estúdio de design japonês Nendo criou um elegante conjunto
de talheres chamado Skeleton. O nome se deve às formas como se
fossem radiografias de um esqueleto do próprio talher. Cada peça
possui uma dobra que permite que ela se encaixe em qualquer recipiente. Em quatro cores diferentes - prata, preto, cobre e ouro são revestidos por uma superfície em PVD, que permite espessuras
sensivelmente sutis, anti-risco e repelente à sujeira. “Os talheres
foram reduzidos ao mínimo absoluto”, explicam os designers, que
usam a menor quantidade de material possível, mantendo a funcionalidade. O projeto foi criado para a marca belga Valerie Objects.

Fotos: divulgação

HERO7 Black agora branca
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Recomendações
A navegação envolve responsabilidade de seus tripulantes e proprietários quanto à
segurança, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção contra a poluição do
meio ambiente marinho. O texto abaixo foi extraído do Capítulo 2- Seção I - Inscrição
e Registro da Embarcação, item 0210 A) Cancelamento do Registro da NORMAM-03:
0210 - CANCELAMENTO DE
INSCRIÇÃO E/OU REGISTRO
a) Cancelamento do Registro
1) O cancelamento do registro de embarcações deverá preceder ao da inscrição e
será determinado ex-officio pelo Tribunal
Marítimo ou a pedido do proprietário.
I) O cancelamento ex-officio ocorrerá quando: (a) Provado ter sido o registro feito mediante declaração, documentos ou atos inquiridos de dolo, fraude ou simulação; ou
(b) Determinado por sentença judicial transitada em julgado.
II) O cancelamento por solicitação do
proprietário ocorrerá no prazo máximo de 2
(dois) meses a partir da data dos seguintes
eventos: (a) A embarcação deixar de perten-

cer a qualquer das pessoas caracterizadas no
item 0209; (b) (b) A embarcação tiver que
ser desmanchada; (c) A embarcação perecer
ou, estando em viagem, dela não houver
notícia por mais de seis (6) meses; (d) A embarcação for confiscada ou apresada por governo estrangeiro; no último caso, se considerada boa presa; ou (e) Extinto o gravame
que provocou o registro da embarcação. (f)
Deixar de arvorar bandeira brasileira.
2) O cancelamento do registro da embarcação também poderá ser solicitado pelo
proprietário, no caso de alteração da legislação pertinente, a qual desobrigue embarcações de determinadas características a
serem registradas no Tribunal Marítimo
(TM). Neste caso deverão ser tomadas as

seguintes providências:
I) O interessado deverá solicitar ao TM o
cancelamento do registro da embarcação,
via CP/DL/AG na qual esteja inscrita;
II) Ao requerimento de cancelamento deverá ser anexada a PRPM;
III) Enquanto tramitar o processo no TM,
a OM deverá emitir, pelo SISGEMB, o DPP,
cuja validade será a mesma preconizada no
item 0205;
IV) Recebendo a CP, DL ou AG o “deferido”
do Tribunal Marítimo ao processo, deverá
ser recolhido o DPP e, posteriormente, emitido o TIE, de forma idêntica ao preconizado
no item 0205; e
V) Todo processo acima deverá ser registrado no campo “histórico” do SISGEMB.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
As horas listadas não são corrigidas para o horário de verão.

Maio

Lua minguante
01 QUA
01:04 1.3
07:08 0.4
13:26 1.4
19:09 0.1
02 QUI
01:36 1.4
07:30 0.3
14:02 1.4
19:54 0.1
03 SEX
02:02 1.4
08:00 0.2
14:38 1.5
20:34 0.1
Lua nova
04 SÁB
02:24 1.4
08:34 0.2
15:08 1.5
21:11 0.1
05 DOM
02:49 1.4
09:09 0.2
15:39 1.5
21:51 0.2
06 SEG
03:09 1.3
09:51 0.2
16:11 1.4
22:28 0.3
07 TER
03:36 1.3
10:36 0.3

16:53 1.4
23:08 0.4
08 QUA
04:02 1.2
11:24 0.3
17:39 1.3
23:56 0.5
09 QUI
04:28 1.0
12:19 0.3
19:02 1.1
10 SEX
00:56 0.7
04:53 0.9
13:19 0.4
21:54 1.1
Lua crescente
11 SÁB
02:32 0.8
03:58 0.8
06:02 0.8
10:04 0.9
14:26 0.4
23:13 1.2
12 DOM
06:02 0.6
10:56 1.0
15:39 0.4
13 SEG
00:09 1.3
06:23 0.5
11:38 1.1
17:06 0.4
14 TER
00:56 1.4
06:38 0.4

12:11 1.2
18:23 0.3
15 QUA
01:34 1.4
06:54 0.4
12:43 1.3
19:15 0.3
16 QUI
02:02 1.4
07:19 0.3
13:13 1.3
19:49 0.3
17 SEX
02:26 1.3
07:51 0.2
13:47 1.4
20:26 0.3
Lua cheia
18 SÁB
02:39 1.3
08:26 0.1
14:19 1.4
21:04 0.4
19 DOM
02:51 1.3
09:08 0.1
14:56 1.4
21:41 0.4
20 SEG
03:02 1.2
09:56 0.1
15:32 1.4
22:09 0.5
21 TER
03:17 1.2
10:43 0.1

16:08 1.4
22:41 0.6
22 QUA
03:34 1.2
11:30 0.2
16:49 1.3
22:58 0.6
23 QUI
03:45 1.1
12:17 0.3
17:28 1.2
23:00 0.7
24 SEX
03:49 1.0
13:06 0.3
18:13 1.1
23:00 0.8
25 SÁB
03:47 1.0
08:08 0.8
14:00 0.4
19:11 1.0
23:34 0.8
Lua minguante
26 DOM
03:34 0.9
07:02 0.8
10:13 0.9
14:56 0.4
20:32 1.0
27 SEG
06:49 0.7
10:58 1.0
15:53 0.4
22:30 1.0

28 TER
06:38 0.6
11:38 1.1
16:49 0.3
23:51 1.1
29 QUA
06:34 0.5
12:15 1.2
17:39 0.3
30 QUI
00:38 1.2
06:43 0.4
12:58 1.3
18:28 0.3
31 SEX
01:09 1.3
07:04 0.3
13:38 1.4
19:17 0.2

Junho

01 SÁB
01:41 1.3
07:34 0.2
14:17 1.4
20:04 0.2
02 DOM
02:04 1.3
08:09 0.2
14:58 1.5
20:51 0.2
Lua nova
03 SEG
02:26 1.3
08:53 0.2
15:38 1.5
21:36 0.2

04 TER
02:54 1.3
09:41 0.2
16:21 1.4
22:17 0.3
05 QUA
03:17 1.2
10:34 0.2
17:08 1.4
23:02 0.4
06 QUI
03:51 1.2
11:26 0.2
18:06 1.3
23:49 0.5
07 SEX
04:17 1.1
12:17 0.2
19:23 1.2
08 SÁB
00:38 0.6
04:54 1.0
13:08 0.3
21:08 1.2
09 DOM
01:41 0.7
09:23 0.9
14:02 0.3
22:39 1.1
Lua crescente
10 SEG
05:19 0.7
10:13 1.0
14:56 0.4
23:47 1.2

11 TER
05:41 0.6
10:54 1.0
15:51 0.4
12 QUA
00:38 1.2
05:54 0.5
11:30 1.1
16:51 0.5
13 QUI
01:13 1.2
06:17 0.4
12:08 1.2
17:58 0.5
14 SEX
01:45 1.2
06:47 0.3
12:49 1.3
19:09 0.5
15 SÁB
02:08 1.2
07:21 0.2
13:28 1.3
20:04 0.5
16 DOM
02:23 1.2
08:02 0.1
14:09 1.3
20:45 0.5
Lua cheia
17 SEG
02:38 1.2
08:47 0.1
14:51 1.4
21:21 0.5

18 TER
02:54 1.2
09:34 0.1
15:24 1.4
21:54 0.5
19 QUA
03:08 1.2
10:19 0.1
16:02 1.4
22:19 0.5
20 QUI
03:24 1.2
11:06 0.1
16:39 1.3
22:41 0.6
21 SEX
03:43 1.2
11:56 0.2
17:13 1.3
22:53 0.6
22 SÁB
03:56 1.1
12:43 0.3
17:56 1.2
23:04 0.6
23 DOM
04:02 1.0
13:26 0.3
18:38 1.1
23:26 0.7
24 SEG
04:02 0.9
07:08 0.9
09:15 0.9
14:13 0.4
19:24 1.1

Lua minguante
25 TER
00:09 0.7
03:54 0.9
06:38 0.8
10:15 1.0
15:04 0.4
20:26 1.0
26 QUA
06:21 0.7
11:04 1.1
15:58 0.4
22:08 1.0
27 QUI
06:15 0.6
11:51 1.2
16:54 0.4
28 SEX
00:13 1.0
06:24 0.5
12:36 1.3
17:51 0.4
29 SÁB
01:00 1.1
06:47 0.3
13:21 1.3
18:49 0.3
30 DOM
01:36 1.2
07:19 0.2
14:08 1.4
19:47 0.3

Marta Santos é operadora de sala rádio desde 1991. Trabalhou no Yacht Club Ilhabela,
Iate Clube de Santos e trabalha na Marinas Nacionais desde 2013. Seu posto de trabalho,
na margem do Canal de Bertioga, rende paisagens deslumbrantes como a desta página.
“Me sinto privilegiada, o lugar, além de lindo, proporciona uma paz maravilhosa! Nem
sempre temos tempo de parar e contemplar as maravilhas da natureza. Aqui esse quadro
faz parte do meu dia a dia, basta sentir e perceber a magia que há... É precioso!”, explica.
Envie uma foto de seus momentos para o email marketing@marinasnacionais.com.br.
Sua foto pode ser selecionada para ser publicada nesta seção.

FactumDesign

A perfeita combinação
entre gastronomia e lazer
Cercado por belos cenários naturais, o restaurante La Marina,
na Marinas Nacionais, serve uma refinada culinária
contemporânea. O variado cardápio contempla pratos
saborosos para agradar aos diferentes paladares, em um
ambiente descontraído e aconchegante, que conquista cada
vez mais pessoas especiais como você.

Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5
tel 13 3305-1494
Lat 23° 552' Lon 46° W09'
www.marinasnacionais.com.br
Localizada dentro da Marinas Nacionais

