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Ciclo sustentável
ÁGUAS RESIDUAIS SÃO TRATADAS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA
MARINAS NACIONAIS E DEVOLVIDAS À NATUREZA SEM POLUIÇÃO

OS CANUDOS DESCARTÁVEIS
DE PLÁSTICO ESTÃO NA
LISTA DOS LIXOS MAIS
COLETADOS NOS OCEANOS

FEBRE AMARELA: A
IGNORÂNCIA HUMANA ESTÁ
MATANDO CRIMINOSAMENTE
MACACOS

EXPOSIÇÕES NO
RESTAURANT LA
MARINA CONCILIARAM
GASTRONOMIA E ARTE
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CARTA AO LEITOR

Fotonativa

www.safegroup.com.br

FAÇA O SEU
SEGURO NÁUTICO
COM QUEM ENTENDE!

SAFEBOAT, mais de 20 anos cuidando da sua tranquilidade no mar.
Fale agora com nossos consultores,
solicite uma cotação e conheça nossos diferenciais.
São Paulo
Guarujá
(Porto Marina Astúrias)

11 3672 6060
13 3354 5540

H

Rodney Domingues

O MUNDO ESTÁ
MUDANDO E
O SEU SEGURO
TAMBÉM.

á alguns anos, um vídeo mostrando um
canudo de plástico, daqueles encontrados em qualquer estabelecimento que
serve comida, sendo retirado da narina de uma
tartaruga marinha, viralizou na internet, com
mais de 20 milhões de visualizações. Chocados,
muitos bares e restaurantes começaram a fazer
parte de um movimento mundial em busca de
alternativas para o uso dos canudos descartáveis. Afinal, 90 por cento de todo o lixo flutuando nos oceanos é plástico, tendo como vítimas
os seres marinhos que ingerem esses materiais
por engano.
Com essa preocupação e responsabilidade,
o restaurante La Marina está lançando uma
campanha aos seus clientes para que abandonem os canudos descartáveis de plástico. Queremos reduzir o uso e educar o público para atingir esse objetivo. Veja mais na reportagem desta edição e multiplique essa atitude.
Por falar em água, a Marinas Nacionais realizou
um grande investimento para tratar as águas
residuais da lavanderia Tecnose, baias da oficina, marcenaria, refeitório, da pintura de cascos
e lavagem das embarcações. A Estação de Tratamento de Esgotos está funcionando desde o
final de 2017 e tem colaborado para tornar sustentável o uso desse recurso tão valioso.
Cumprindo a Agenda Azul da Bandeira Azul,
a Sabesp, empresa que faz o tratamento e
abastecimento de água do município, esteve

na Marinas Nacionais para comemorar o Dia
Mundial da Água, conscientizando os participantes a adotarem o consumo racional, inclusive com dicas para descobrir e conter vazamentos nas residências.
Nesta edição apresentamos a horta comunitária, uma iniciativa da Marinas Nacionais para
criar um espaço colaborativo e incentivar a
adoção de hábitos saudáveis nos frequentadores. Torcemos para que essa iniciativa sirva de
inspiração e seja adotada nas comunidades,
escolas, associações, etc.
Finalizando, convido a lerem a matéria sobre
as exposições culturais que foram patrocinadas pelo restaurante La Marina, que ofereceram aos clientes a oportunidade de degustarem não só boa comida, mas variadas expressões artísticas.
Boa leitura!
Juan Alfredo Rodriguez
sócio administrador da Marinas Nacionais

EXPEDIENTE
A Revista Marinas Nacionais é uma publicação da Marinas Nacionais Comercial Ltda., distribuída gratuitamente. A Marinas Nacionais não se responsabiliza por informações, conceitos ou opiniões emitidos em
artigos assinados, bem como pelo teor dos anúncios publicitários. Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5
Caixa Postal 147, CEP 11446-002 - Guarujá - SP. Fale com a redação: marketing@marinasnacionais.com.br.
Impressão: Graftipo Ltda. Tiragem: 1000 exemplares. Produção: Factum Design Gráfico. Tel.: (11) 2694-1170

Bem
precioso

Teste seus
conhecimentos
DOIS DIVERTIDOS PASSATEMPOS PARA TESTAR SEUS CONHECIMENTOS
EM MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

VERTICAIS - 1 – ecossistema localizado próximo às praias com terreno arenoso e salino recoberto de plantas herbáceas e arbustivas típicas;
2 – vento suave; 3 – órgão biológico encarregado pela visão nos animais e no homem; 4 – substância líquida (H2O) essencial para os organismos vivos; 5 – óleo, em inglês; 6 – prefixo da língua portuguesa que significa excessivamente, extremamente; 7 – indicação de dia, mês e ano;
8 – o maior dos continentes do planeta, tanto em área quanto em população; 9 – nascente ou fonte de água; 10 – estado físico da matéria,
fluido, que não tem forma ou volume definidos; 11 – fundear a embarcação; 12 – único satélite natural da Terra; 13 – canteiro para semeadura
e produção de mudas para reflorestamento.

Neste caça palavras
encontre 10 aves nativas
da Mata Atlântica

TIÊ-SANGUE
SAÍRA
QUERO-QUERO
SABIÁ
TUCANO
TANGARÁ
BEM-TE-VI
PICA-PAU
URUTAU
SANHAÇO

A PRESERVAÇÃO E USO RACIONAL DA ÁGUA É FUNDAMENTAL
PARA A EXISTÊNCIA E CONTINUIDADE DA VIDA NA TERRA

HORIZONTAIS: 1 - COBRA 2 - DIA 3 – RÉGUA 4 - MANGUE 5 - ÚLTIMA 6 - DESMATAMENTO 7 - RUBI 8 - CAATINGA 9 - PICO 10 - CARIBE 11 – ANALOGIA
12 – AMAR 13 - MAROLA 14 - POLUIÇÃO
VERTICAIS - 1 – RESTINGA 2 – BRISA 3 – OLHO 4 – ÁGUA 5 - OIL 6 – ULTRA 7 – DATA 8 – ÁSIA 9 – MANANCIAL 10 – GÁS 11 – ANCORAR 12 – LUA
13 – VIVEIRO

HORIZONTAIS - 1 – ofídio venenoso ou não; 2 – intervalo entre uma noite e outra, em que o planeta Terra esta claro; 3 – peça alongada usada
para fazer pequenas medições e traçar retas; 4 – ecossistema alagadiço presente na costa litorânea, rico em biodiversidade; 5 – aquela que vem
ao final, derradeira; 6 - eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal, considerado um dos maiores problemas ambientais
da atualidade; 7 – pedra preciosa vermelha; 8 – bioma com vegetação típica de clima semiárido, exclusivo do nordeste brasileiro; 9 – cume ou
ponto mais elevado; 10 - mar da America Central também chamado por Antilhas; 11 – semelhança entre dois significados; 12 – gostar muito;
13 – ondulação natural da água do mar; 14 – degradação ou alteração prejudicial provocada no meio ambiente com danos à saúde humana,
aos seres vivos e aos ecossistemas.

CAÇA PALAVRAS
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PASSATEMPO

Fotos: Rodney Domingues
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Na foto do alto, os colaboradores da Sabesp e da
Marinas Nacionais. Abaixo, os materiais educativos
no primeiro plano e o bebedouro servindo água
gelada aos participantes

O

Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia
22 de março. O objetivo é estimular a reflexão e discussão sobre a relação homem e água. Na
Marinas Nacionais, a data foi comemorada no sábado, dia 24 de março, como parte das atividades de
conscientização da Agenda da Bandeira Azul.
O evento contou com a participação da companhia encarregada pelo tratamento e abastecimento de água do Guarujá, a Sabesp. Foi montado um
estande e materiais educativos foram distribuídos
a colaboradores, prestadores de serviço, marinheiros e clientes, que puderam apreciar a água tratada pela Sabesp, gelada por um bebedouro.
O colaborador da Sabesp, Agnaldo Cordeiro, ressalta a importância da economia no dia-a-dia,

como tomar banhos rápidos, escovar os dentes e
fazer a barba com a torneira fechada, entre outras
dicas, mas alerta que é fundamental ficar de olhos
nos vazamentos. “Estamos distribuindo um panfleto que explica como caçar os sinais de vazamentos
não visíveis, como paredes manchadas, por exemplo. Também é importante aprender a controlar o
consumo de água da casa. Um consumo excessivo
pode ser o indicativo de vazamento invisível direto
na distribuição das águas pluviais.”
A Marinas Nacionais possui uma nascente de
água própria no alto da Serra do Guararu, licenciada, onde a água coletada é tratada pela Estação de
Tratamento de Água, que a torna potável. Também
há uma campanha permanente de uso racional da
água para os frequentadores.
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NOSSA FLORA

Caninana

Palmito
Juçara

Plantando ideias

SERPENTE NÃO VENENOSA, A
CANINANA É CAPAZ DE SE ALIMENTAR
DE ANIMAIS ATÉ VINTE VEZES MAIS
PESADOS QUE ELA PRÓPRIA

PALMEIRA DA MATA ATLÂNTICA
COM ELEVADO POTENCIAL
ECONÔMICO, QUASE FOI EXTINTA
PELA EXPLORAÇÃO DESCONTROLADA

A MARINAS NACIONAIS DISPONIBILIZOU UM ESPAÇO PARA A CRIAÇÃO DE UMA
HORTA COMUNITÁRIA ONDE TODOS OS FREQUENTADORES PODEM COLABORAR

O

palmito juçara, Euterpe edulis (Aracaceae),
uma palmeira de porte médio para grande
e que pode atingir de 8 a 15 metros de altura, é uma espécie abundante da Mata Atlântica,
mas também é uma das mais ameaçadas. Além da
redução de seu habitat, o corte para extrair seu
principal produto, o saboroso palmito, acarreta na
morte da planta.
Os frutos amadurecem no inverno, de coloração
escura e possuem uma única semente envolta por
polpa fibrosa comestível, de grande importância
para alimentação de diversas espécies de aves,
como tucanos, sabiás e periquitos, além de mamíferos como tatus, capivaras, entre outros.
O processamento da polpa do fruto da juçara e
o uso em projetos de paisagismo são aliados para
um manejo adequado para a espécie.
O tronco é fino e alto e sua floração é branca e
em cacho. Apenas 20% das cerca de três mil sementes/ano vingam. Para desenvolver-se, o palmito juçara precisa de temperaturas médias de
17°C a 26°C, solo fértil com textura arenosa e argilosa e uma drenagem de água de boa para regular. Ocorre naturalmente do sul da Bahia e Minas
Gerais até o Rio Grande do Sul na Mata Atlântica e
em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná,
nas matas ciliares da bacia do Rio Paraná.

Rodney Domingues

U

ma das serpentes mais rápidas do mundo, a
caninana é temida por se alimentar de animais muito maiores que seu próprio corpo,
chegando a digerir refeições vinte vezes mais pesadas que ela mesma. Parente próxima das cobras, a
Spilotespullatus também é conhecida por araboia
ejacaninã.
Sua pele é amarelada com manchas pretas, vivem em florestas e não são encontradas em zonas
urbanas. Apesar das grandes presas, não é venenosa. Agressiva quando se sente ameaçada, em
posição de ataque, fica com o pescoço inchado e
a parte frontal sobe. Sua tática é o enforcamento
rápido e ágil, na maior parte das vezes eficiente.
Dona de hábitos noturnos, se alimenta de animais menores como lagartos, sapos e anfíbios em
geral, preferencialmente vivos. Ela come ovos de
aves e as próprias aves se estas estiverem em uma
posição favorável, bem como ovos de outras serpentes e cobras para cobrir seu território. O alimento é engolido inteiro para fazer a digestão com ácidos de seu sistema digestivo e eliminado em fezes.
O comprimento máximo é de três metros e a reprodução se dá através de ovos colocados em
cantos escondidos da terra em períodos de chuva.
A cada reprodução são postos 15 ovos em média
e quase todos nascem.

INICIATIVA

Creative Commons - Tarciso Leão

NOSSA FAUNA

Crrative Commons - Mateus S. Figueiredo
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A horta é um espaço de colaboração e está disponível para todos os frequentadores da Marinas Nacionais

A

s hortas comunitárias estão cada vez mais
populares. Muitas pessoas estão dispostas a
dedicar tempo e esforço para plantar essa
ideia. Na Marinas Nacionais, a iniciativa surgiu do
setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.
A responsável pelo setor, Leila Pio, enxergou os
benefícios e vantagens que uma horta comunitária pode trazer. “A horta é aberta a todos os frequentadores da Marinas Nacionais que queiram
plantar, cuidar e colher hortaliças, temperos, pimentas, entre outros”, explica. “A participação está
sendo positiva. As pessoas trazem composto orgânico e mudas para o plantio de pequeno ou médio
porte e podem colher o que estiver disponível.”
O terreno escolhido fica nos fundos do Hangar 6,
plano e ensolarado. “Cercamos a área para manter

animais domésticos ou silvestres longe do plantio
para preservar a plantação e evitar estragos no
solo”, conta. “A couve e a alface está dando mais
trabalho por causa dos insetos, mas tem diversas
outras espécies que estão produzindo bem, como
salsinha, cebolinha, manjericão, arruda, orégano,
tomate. Apenas não utilizamos defensivos químicos, preferindo o controle biológico.”
O objetivo da iniciativa é criar um espaço de
convívio, mas também de lazer e aprendizagem,
para incrementar a qualidade de vida dos seus
utilizadores. “Queremos que as pessoas plantem
essa ideia e disseminem suas sementes nas suas
comunidades, com os ideais de compartilhamento do espaço para gerar riqueza e saúde”, finaliza
Leila Pio.

MEIO AMBIENTE

As vítimas da
febre amarela

POBRES MACACOS: ALÉM DE MORREREM DE FEBRE AMARELA, SÃO
VÍTIMAS FATAIS DE CRIMES COMETIDOS PELA IGNORÂNCIA HUMANA QUE
OS VEEM EQUIVOCADAMENTE COMO TRANSMISSORES DA DOENÇA

SINTOMAS DA DOENÇA
Em humanos, a febre amarela causa infecção aguda
com febre, icterícia, albuminúria, hemorragia, insuficiência hepática e renal, que pode levar à morte em
aproximadamente uma semana, em cerca de 50%
dos casos mais graves.

Circule com
segurança

CAMINHAR PELA ÁREA DA MARINAS NACIONAIS IMPÕE
CUIDADOS E CONCENTRAÇÃO PARA EVITAR ACIDENTES

Porém a febre amarela não é contagiosa. Nem os macacos e nem os humanos transmitem diretamente essa
doença. Esse papel é desempenhado pelos vetores
do vírus da febre amarela, os mosquitos, que quando
contaminados, podem transmitir a doença pela picada.
Desflorestar ou matar macacos não impede a circulação do vírus da febre amarela, podendo ainda eliminar o papel de “sentinela” dos primatas e, portanto,
essa sua valiosa e insubstituível contribuição para a
saúde pública.
As principais medidas de prevenção para humanos,
recomendadas pelo Ministério da Saúde, incluem a
vacinação e o controle da proliferação dos mosquitos
vetores. A orientação é que as pessoas que vivem em
áreas de recomendação ou que pretendem viajar
para regiões silvestres, rurais ou de mata dentro, devem se imunizar.

Recomendações do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
Ao encontrar macacos mortos, caídos no solo e/ou
notadamente fragilizados:
> não manipular os animais, pelo risco de contaminação por outras doenças (não pelo vírus da febre
amarela);
> deve-se comunicar imediatamente às Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde, e/ou Delegacias do
Ministério da Saúde, responsáveis por analisar os casos e investigar a circulação do vírus da febre amarela;
Ao encontrar macacos vivos, sadios e em vida livre:
> não capturar; não alimentar; não retirar do seu hábitat; não translocar para outras áreas; não agredir e
muito menos matar.
Ao presenciar ou saber de agressões e matanças de
macacos, denunciar às autoridades de meio ambiente (Secretarias Municipais e Estaduais, Ibama, Polícia
Ambiental/Florestal), pois isto constitui crime ambiental e prejudica o trabalho de vigilância sanitária,
inclusive para prevenir o agravamento dos surtos de
febre amarela.

Rodney Domingues

A

ameaça da febre amarela tornou os primatas
não-humanos (PNH) vítimas duas vezes. Além
de morrerem ao contraírem a doença, são agredidos e mortos pela população mal informada, que acredita que a doença é transmitida pelos macacos. Lembrando que matar animais silvestres é crime previsto
com pena de detenção de seis meses a um ano, e multa.
A febre amarela assusta. Desde julho de 2017 até
março de 2018, o Ministério da Saúde já contabilizou
300 óbitos e 920 casos de infectados entre humanos
No ciclo silvestre, a transmissão ocorre com a picada
de algumas espécies de mosquitos transmissores, especialmente os do gênero Haemagogus e Sabethes.
No Brasil, o que mais se destaca é o mosquito Haemagogus janthinomys. Eles infectam os macacos que vivem
na mata ou os humanos que se aproximarem dessas
regiões. Portanto, assim como os homens, os macacos
são apenas vítimas dos vírus, não transmissores.
Já o vetor urbano responsável pela disseminação da
doença é o mosquito Aedes aegypti. Porém a última
transmissão desse tipo foi registrada em 1942, no Acre.
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N

o dia a dia da Marinas Nacionais são realizadas muitas manobras para movimentar as
embarcações. O trânsito desses equipamentos (travelifts, forklifts, empilhadeiras, tratores e macacos hidráulicos) merece a atenção dos pedestres
que circulam pela área para prevenir acidentes.
Mesmo com a orientação de dar prioridade para
quem está a pé, os operadores podem não enxergar
os pedestres porque os veículos podem possuir pontos
cegos. “É muito importante que a pessoa tenha absoluta certeza de que o motorista a avistou”, explica
Marcio Falcão, bombeiro civil da Marinas Nacionais.

DISTRAÇÃO
Muitas vezes, ocupados com celulares, com pressa
ou distraídos, olhando para o chão, os pedestres podem não perceber a aproximação dos veículos que
manobram as embarcações. “Estamos cada vez mais
conectados e queremos aproveitar cada momento
resolvendo algum assunto no celular”, conta Marcio.
“Mas caminhar também exige nossa atenção.”
As crianças também demandam atenção especial
por terem reações inesperadas. São curiosas, explo-

ram os ambientes e acabam se expondo ao risco
sem noção do perigo. “As pessoas subestimam a
criança”, ressalta Marcio. “É preciso supervisão total
dos cuidadores.”
Como se pode constatar, a prevenção se faz com o
comprometimento de todos os envolvidos. Para se
atingir o sucesso, a responsabilidade nunca poderá
ser somente de uma pessoa.
Veja abaixo dicas de como diminuir os riscos:
> evite utilizar aplicativos do celular ao caminhar
pela área;
>use fones de ouvidos em volume compatível para
perceber outros ruídos, ou melhor, não os use;
> ao cruzar com algum equipamento manobrando,
tenha certeza que o operador do veículo te enxergou ou sinalizou para que você conclua a travessia;
>não deixe as crianças circularem sozinhas e sem
supervisão. Menores de 10 anos devem ser conduzidos segurados pelo pulso;
>a área de estacionamento e de manobras de embarcação não são um local seguro para passeios
ou brincadeiras.
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INFRAESTRUTURA

Reciclando vida

Rodney Domingues

Creative Commons - Eduardo Diez Viñuela

ETE DA MARINAS NACIONAIS COMEÇOU A OPERAR NO FINAL DE 2017
E TRATA ÁGUAS RESIDUAIS DA LAVANDERIA E ÁREA DE SERVIÇOS

Tratar a água de esgoto é fundamental para que o ciclo da água se torne sustentável

Á

gua é vida, todos os seres vivos precisam
dela. Por se tratar de um recurso finito, tratar a água utilizada é imprescindível para a
sociedade e para o meio ambiente. A Marinas Nacionais começou a operar, no final de 2017, a sua
própria estação de tratamento de esgoto (ETE).
Ela recicla os efluentes advindos da Lavanderia
Tecnose, baias da oficina, marcenaria, refeitório e
oriundos da pintura de cascos e lavagem das embarcações que estão na área de serviços.
“Na ETE, as águas residuais passam por vários
processos de tratamento com o objetivo de separar e remover a quantidade da matéria poluente
da água, retornando ao meio ambiente, como
água de reuso não potável”, explica Carlos Katcipis, engenheiro projetista da ETE.

PROCESSOS
Incialmente, as águas residuais são acumuladas
em um tanque de efluente bruto com capacidade
de 9 mil litros. Elas são transferidas para o tanque
de processo, que tem capacidade para 3 mil litros.
“O efluente é lentamente misturado aos produtos químicos polimerizantes, para agrupar os resíduos por coagulação/floculação. Isso faz com
que as minúsculas partículas de sujeira na água
do esgoto se juntem ou coagulem por atração
eletromagnética”, descreve Carlos.
Os resíduos agrupados e com maior peso molecular afundam e são removidos na forma de
lodo, para desidratação e descarte adequado. A
água que sobrou no tanque de processo segue
para um filtro feito de camadas de areia e cascalho.

A ETE da Marinas Nacionais que começou a operar no final de 2017 trata as águas residuais da Lavanderia Tecnose, baias da oficina, marcenaria,
refeitório e oriundos da pintura de cascos e lavagem das embarcações que estão na área de serviços

A filtração remove as impurezas em suspensão
da água já tratada e aumenta a eficácia da desinfecção.
Os filtros e tanques passam rotineiramente por
uma retro-lavagem e os resíduos da limpeza retornam para o tanque bruto.

ÁGUA DE REUSO
Antes de ser descartada, a água passará por mais
uma etapa de filtragem com carvão ativado, de
forma a proporcionar um polimento no processo.
Finalmente, as partículas sólidas decorrentes
do processo de tratamento da ETE que viraram
lodo, são encaminhadas para locais de reprocessamento, armazenamento tratamento ou disposição final por meio de Certificado de Movimen-

tação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI), um documento emitido pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
para a Marinas Nacionais.
O Conselho Regional de Química já realizou
uma visita para conhecer e verificar o funcionamento da ETE da Marinas Nacionais, assim como
a CETESB realizou um auto de inspeção, onde
constatou e atestou a qualidade do tratamento
da ETE. “A análise química realizada mostra que a
água destinada à natureza proporciona excelente condição à biologia local”, conclui Leila Pio, responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.
A ETE é fundamental para que o ciclo da água
se torne sustentável. O meio ambiente agradece.
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Os vilões dos oceanos:
canudos de plástico

Creative Commons - Leigh Harries

Das 10 milhões de toneladas de plásticos que chegam aos oceanos por ano,
estimativas apontam que mais de 100 mil toneladas sejam canudos

O

s plásticos têm poluído praias remotas, a
superfície e o fundo do mar e já chegou
ao gelo marinho do Ártico, causando graves consequências para a vida marinha, para as
pessoas e para as economias locais. Lixo que pode
ser confundido com alimento ou emaranhar animais marinhos com consequências letais. Os cientistas estudam também os possíveis impactos na
saúde humana ocasionados pela contaminação
nos peixes e moluscos.
Segundo a Ocean Conservancy, uma organização
americana sem fins lucrativos que protege a vida
selvagem dos oceanos, do plâncton às baleias, os
animais dos ecossistemas oceânicos foram contaminados por plástico. Encontrado em 59% das
aves marinhas, como albatrozes e pelicanos, em
100% das espécies de tartarugas marinhas, e mais

de 25% dos peixes amostrados nos mercados de
frutos do mar em todo o mundo.

VILÃO DE PLÁSTICO
Ainda de acordo com a Ocean Conservancy, entre
os itens que têm aparecido costumeiramente na
lista dos lixos mais coletados nos oceanos estão os
canudos descartáveis de plástico. Das 10 milhões
de toneladas de materiais plásticos que chegam
aos oceanos anualmente, estimativas apontam
que mais de 100 mil toneladas sejam de canudos.
Confeccionados com polipropileno e o poliestireno, materiais não biodegradáveis, têm ocupado
cada vez mais os aterros sanitários ou permanecem
no ambiente por centenas de anos.
O descarte inadequado, a reciclagem deficiente
e o alto consumo (somente nos Estados Unidos são
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COM ALTO CONSUMO, PRODUZIDOS COM MATERIAL NÃO BIODEGRADÁVEL
E DIFÍCIL DE RECICLAR, OS CANUDOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO ESTÃO
NA LISTA DOS LIXOS MAIS COLETADOS NOS OCEANOS

De acordo com a Ocean Conservancy, plásticos
foram encontrado em 59% das aves marinhas

Reprodução do vídeo viralizado de uma tartaruga
marinha com um canudo de plástico na narina

cerca de 500 milhões de canudos por dia) estão
tornando esse simplório objeto em vilão do meio
ambiente. “Há uma necessidade premente de reduzir o uso de plásticos”, explica Leila Pio, responsável
pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.
“O canudo é especialmente nocivo pelo seu caráter
descartável e de uso único, podendo levar mais de
400 anos para se decompor.”

resta é a educação e conscientização. “Nosso objetivo
é desencorajar e convencer os clientes do malefício
do uso e posterior descarte dos canudos, porém
teremos um estoque para clientes inflexíveis”, comenta Felipe. No Brasil as coisas ficam ainda piores
porque, por lei, os canudos devem vir embalados individualmente dentro de uma embalagem plástica.

MOVIMENTO MUNDIAL

Do lixo flutuando nos oceanos, 90% é de plástico.
São 15 milhões de quilômetros quadrados ou cerca
de duas vezes o território brasileiro. Se não houver
redução do ritmo de descarte, estimativas apontam que até 2050, os oceanos terão mais plásticos
que peixes.
Existem muitas pesquisas para retirar o plástico
dos oceanos, já que eles têm um papel importante
regulando o clima, fornecendo alimentação e absorvendo gás carbônico e devolvendo oxigênio à
atmosfera. Porém, além de dispendiosa, a operação não é viável economicamente porque grande
parte desses resíduos não são recicláveis.
“Esses resíduos são um indicador do consumo,
mas também do desperdício”, comenta Leila Pio. “O
uso de canudos descartáveis de plástico pode parecer uma escolha pessoal insignificante, porém
está causando um efeito devastador em nossos
oceanos.”
Portanto, está em nossas mãos o poder de provocar uma efetiva mudança.

Ao chegar no mar, os canudos, inteiros ou fragmentados em pedaços que podem chegar a partículas muito pequenas, os microplásticos, podem
ser ingeridos por animais, obstruindo as vias aéreas
ou o tubo digestório e levá-los à morte.
Um vídeo compartilhado na internet que mostra
um canudo sendo retirado da narina de uma tartaruga viralizou, com mais de 20 milhões de visualizações, e fez vários bares e restaurantes pelo mundo se unirem num esforço para extinguir o uso de
canudo descartável.
O restaurante La Marina, localizado dentro da
Marinas Nacionais, já está em busca de alternativas para mudar essa história. “Trata-se de uma mudança de hábito. A vida útil de um canudo está
calculada em 4 minutos. Já sua decomposição
pode levar centenas de anos”, alerta Felipe Cruz,
chef executivo do La Marina.
Enquanto as pesquisas não avançam para o desenvolvimento de um canudo biodegradável, o que

LIMPEZA DOS MARES
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EVENTO

Prato da
estação

SERVIDO COM ARROZ DE COCO, LEGUMES FERMENTADOS E
FAROFA DE BANANA, O CARAPAU É UM PEIXE COMPLETO
PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA

Alimentos para o
corpo e a alma
RESTAURANTE LA MARINA ABRIGOU
EXPOSIÇÃO DE OBRAS DE DUAS ARTISTAS,
ALIANDO GASTRONOMIA E CULTURA

Rodney Domingues

CECÍLIA ABS

Carapau cozido na folha de bananeira, arroz de coco, legumes fermentados e farofa de banana

Leve a apetitoso, o novo prato de peixe da
estação do Restaurante La Marina, localizado
na Marinas Nacionais, é uma opção de
refeição leve e saborosa. O peixe é um
Carapau preparado na folha da bananeira,
servido com arroz de coco e legumes fermentados pelo próprio restaurante, tipo vinagrete, e acompanhado de farofa de banana.
Rico em ácidos graxos omega-3, o consumo
de Carapau é importante para contribuir com
a redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos
no sangue, que colaboram na redução do
risco de doenças do coração e vasos sanguí-

neos. Também é uma boa fonte de proteínas de elevado valor biológico e tem elevadas quantidades de vitaminas e minerais.
O chef executivo do La Marina, Felipe Cruz,
explica que o prato tem bastante cremosidade e sabor. “É uma ótima opção de
refeição leve, cítrica e bem apetitosa que
pode ser acompanhada como sugestão,
por uma cerveja leve, tipo pilsen ou larger
ou vinho branco, assim como água com
gás ou suco de frutas.”
Bom apetite!

A mostra “Memórias Urbanas” é um conjunto de obras cujo fio condutor é a paisagem
urbana da cidade de São Paulo. São telas,
impressões e colagens em diferentes
suportes. Nesse contexto da cidade estão as
telas “Memórias Urbanas”, uma metáfora da
paisagem urbana de São Paulo, “Elvis”,
“Marilyn” e “Andy Warhol”, que são personagens emblemáticos da Pop Arte.

VITORIA CHU
A ceramista Vitória
Chu expôs criações
em cerâmica inspiradas nas belezas da
Serra do Guararu, um
ambiente perfeito
para mistura de cores
e formas que a artista
coloca em suas
coleções.

Fotos: Felipe Cruz

E

m fevereiro, duas exposições culturais aconteceram no Restaurant La Marina, localizado dentro da
Marinas Nacionais. A designer Cecília Abs, à esquerda na foto, trouxe uma compilação de trabalhos realizados
em diferentes períodos de sua carreira, mesclando pintura e design. Já a ceramista Vitória Chu expôs suas criações em cerâmica em peças únicas, com temática da região
da Serra do Guararu, onde está localizado o restaurante.
A ideia é de ter espaços dedicados à arte é proporcionar uma forma de lazer para quem deseja comer ou beber combinando as mais variadas expressões, como
pinturas, esculturas, fotografias e artesanato. “Queremos oferecer ao cliente uma vivência lúdica, que complemente a experiência gastronômica, apreciando boa

comida, degustando um vinho ou tomando um café
cercados de intervenções artísticas”, explica o chef
executivo do La Marina, Felipe Cruz. “Assim como
gastronomia também é arte, cultura também é um
tipo de alimento para a alma.”

EMPÓRIO LA MARINA

REGULAMENTO

Combustíveis

COMO DEIXAR
SEU BARCO
MAIS LEVE POR KEITY CICCACIO

WEWI É PERFEITO PARA QUEM SE
PREOCUPA COM A ALTA QUANTIDADE
DE CONSERVANTES, ADITIVOS E
CORANTES DAS MARCAS TRADICIONAIS

A ARQUITETA KEITY CICCACIO, DA ON
ARQUITETURA, CONTA COMO UM PROJETO
BEM ELABORADO PODE DEIXAR UM
BARCO ALGUMAS TONELADAS MAIS LEVE

Q

> “A limpeza de tanque de combustíveis de embarcação, bem como a retirada e transferência
de combustíveis entre embarcações, somente
pode ser realizada por empresas autorizadas,
devidamente credenciadas e fiscalizadas pelo
Setor de Meio Ambiente.”
> “O abastecimento, junto ao posto de combustí-

veis, deve ser acompanhado pelo cliente ou pessoa por ele indicada, para controle e fiscalização.
> “Recomendamos à embarcação abastecida com
gasolina, que no momento do abastecimento, o
exaustor esteja ligado e a tampa da casa de máquina esteja aberta, para facilitar a saída do gás
liberado pelo combustível, o que diminui o risco
de acidentes/explosão.”
> “Não é permitido, para embarcações com motor
a gasolina ou motor de popa e motonáuticas, ligar o motor nos hangares.”
> “Não é permitido armazenar combustíveis em botijões nas dependências da Marinas Nacionais.”
> “Não é permitido deixar que o tanque transborde ao ponto de regurgitar diesel pelo suspiro.”
> “Na embarcação deve ter instalado um equipamento de retorno junto ao tanque a fim de evitar este tipo de ocorrência.”
Os materiais combustíveis e inflamáveis envolvem muitos riscos ambientais. Em caso de dúvida,
o setor de Meio Ambiente está à disposição para
mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

A

Wewi, que significa leve por natureza em
uma linguagem indígena do Brasil, é um
refrigerante orgânico, com sabor leve,
saudável e gostoso. Perfeito para quem quer fugir dos altos níveis de sódio e açúcar dos tradicionais refrigerantes que ameaçam a nossa saúde e
principalmente, das crianças. Por serem orgânicos, livres de conservantes, terem zero sódio e
vegano, os refrigerantes da Wewi possuem selos
de procedência orgânica certificados no Brasil e
no exterior. Entre os sabores oferecidos à venda
no Empório La Marina, estão: o Guaraná, produzido com guaraná orgânico da Amazônia; a Tônica clássica feita com quinino natural e aromas
cítricos frescos; a versão Rosè da tônica, mais suave, feita com quinino natural, um toque de açaí
e aromas cítricos frescos; Laranja, produzido
com suco orgânicos de laranja e tangerina e aroma de laranja fresca. Também é uma ótima alternativa para quem é viciado em refrigerante e
odeia suco.

uando o cliente nos procura para reformar ou
atualizar o barco, temos a oportunidade de
aperfeiçoar vários aspectos do projeto inicial
da embarcação. Por exemplo, nos projetos antigos os
móveis costumam ser superdimensionados. Ao estudarmos o espaço para otimizá-lo de acordo com a usabilidade do cliente, ajustamos a volumetria do mobiliário e
utilizamos materiais mais modernos, mais leves e com
resistência similar. O resultado é que, em alguns barcos,
conseguimos diminuir o peso. No caso da Ferretti 81,
da foto abaixo, conseguimos eliminar 8 toneladas.
Foram várias ações combinadas junto ao projeto para
atingir esse resultado. Fizemos uma revisão de tudo
que tinha no barco e não era necessário, substituímos
o mobiliário do Fly que era confeccionado em fibra de
vidro por móveis para área externa, que são mais leves.
No rearranjo do layout do convés superior, que ficou
todo integrado, e do inferior, que passamos de 3 para 5
suítes, trabalhamos com soluções inteligentes para diminuir o peso, deixar o barco mais aconchegante e funcional. Essa economia de peso traz benefícios importantes como melhor desempenho e maior aproveitamento do combustível. Até a próxima!

Fotos: divulgação

A

Marinas Nacionais revisou o Regulamento
Interno (RI), onde são normatizadas as relações contratuais com os clientes. São informações importantes que devem ser atendidas em
nome da segurança de todos os frequentadores,
de acordo com a legislação vigente e normas regulamentares aplicáveis.
Nesta edição, destacaremos a abordagem do RI
sobre Combustíveis. “Tratam-se de materiais inflamáveis que demandam cuidado e responsabilidade na manipulação”, explica Leila Pio, responsável
pelo setor de Meio Ambiente.
O item 5.7 do RI, que trata do assunto, estabelece que:
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REFRI
ORGÂNICO

Rodney Domingues

O NOVO REGULAMENTO INTERNO DA MARINAS NACIONAIS ESTABELECE NORMAS
E PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER SEGUIDAS POR TODOS OS CLIENTES

DECORAÇÃO

Rodney Domingues
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Contato: (13) 99614-0707, Instagram: @keciccacio ou
facebook.com/arquitetura.on

SERVIÇO

Recomendações
aos navegantes
A navegação envolve responsabilidade de seus tripulantes e proprietários, por meio de medidas preventivas
que evitem acidentes de toda a natureza. Salvaguardar a vida humana e o meio ambiente é dever de todos que
estejam envolvidos com a navegação. Esta seção apresenta dicas de comportamento seguro e consciente. O
texto abaixo foi extraído do Capítulo 1- Considerações Gerais - Definições- NORMAM-03 (parte 2 de 4):
0114 - ATIVIDADES COM DISPOSITIVOS REBOCADOS
(...)
c) o estabelecimento das áreas destinadas à utilização dos
dispositivos rebocados e à prática de esqui aquático em
rios, lagos, canais e lagoas cabe às autoridades municipais
ou estaduais, em coordenação com o CP, DL ou AG da área,
de modo a não interferir no lazer dos banhistas;
d) a embarcação rebocadora deverá, além de seu condutor,
dispor de um outro tripulante a bordo, para observar o esquiador e/ou o dispositivo rebocado, de modo a que o res-

ponsável pela condução possa estar com sua atenção permanentemente voltada para as manobras da embarcação;
e) as embarcações que rebocam paraquedas e similares devem ser especialmente adaptadas para essa atividade, sendo que o ponto de fixação do cabo de reboque não deve
limitar a manobra e/ou o governo da embarcação e deverá
possuir facilidades para o resgate do rebocado. Para o caso
das embarcações que rebocam o plana sub, além do tripulante vigia, o patrão da embarcação também deverá ter plena visão do dispositivo;

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

Abril

Lua nova
16 SEG
02:58 1.4
09:19 0.2
15:38 1.5
21:54 0.1
17 TER
03:19 1.4
09:58 0.2
16:08 1.5
22:34 0.2
18 QUA
03:49 1.3
10:41 0.2
16:43 1.4
23:13 0.3
19 QUI
04:09 1.2
11:24 0.3
17:21 1.3
20 SEX
00:00 0.5
04:39 1.1
12:13 0.4
18:19 1.1
21 SAB
00:56 0.6
05:00 0.9
13:09 0.4
22:08 1.1
22 DOM
02:19 0.8
04:26 0.8
08:08 0.7
10:30 0.8
14:19 0.5
23:28 1.2
Lua crescente
23 SEG
06:30 0.7
11:17 0.9
15:51 0.5
24 TER
00:19 1.3
06:41 0.6
11:56 1.0
18:15 0.4
25 QUA
01:02 1.4
06:51 0.5
12:26 1.1
18:51 0.3

26 QUI
01:36 1.4
07:00 0.4
12:51 1.2
19:24 0.3
27 SEX
02:00 1.4
07:19 0.3
13:13 1.3
19:49 0.3
28 SAB
02:21 1.4
07:49 0.2
13:43 1.4
20:21 0.2
29 DOM
02:36 1.4
08:23 0.1
14:11 1.5
20:56 0.2
Lua cheia
30 SEG
02:51 1.3
09:02 0.1
14:49 1.5
21:30 0.3

Maio

01 TER
03:06 1.3
09:47 0.1
15:21 1.5
22:02 0.4
02 QUA
03:24 1.3
10:28 0.2
15:58 1.4
22:30 0.5
03 QUI
03:45 1.2
11:11 0.2
16:36 1.4
22:47 0.6
04 SEX
03:56 1.1
12:00 0.3
17:11 1.3
22:45 0.6
05 SAB
04:00 1.0
12:53 0.4
17:58 1.2
22:56 0.7

06 DOM
03:53 1.0
13:47 0.4
18:56 1.1
23:32 0.8
07 SEG
03:32 0.9
07:23 0.7
10:15 0.8
14:47 0.5
20:21 1.0
Lua minguante
08 TER
07:02 0.7
11:00 1.0
15:49 0.4
22:43 1.0
09 QUA
06:54 0.6
11:43 1.1
16:47 0.4
23:56 1.2
10 QUI
06:49 0.5
12:21 1.2
17:41 0.3
11 SEX
00:41 1.3
06:53 0.4
13:00 1.3
18:30 0.2
12 SAB
01:15 1.3
07:11 0.3
13:39 1.4
19:19 0.1
13 DOM
01:47 1.4
07:39 0.2
14:17 1.5
20:06 0.1
14 SEG
02:11 1.4
08:17 0.2
14:54 1.5
20:53 0.1
15 TER
02:36 1.4
08:58 0.2
15:32 1.5
21:38 0.2

Lua nova
16 QUA
03:00 1.3
09:45 0.2
16:11 1.5
22:19 0.2
17 QUI
03:23 1.2
10:34 0.2
16:53 1.4
23:02 0.4
18 SEX
03:53 1.2
11:23 0.2
17:41 1.3
23:51 0.5
19 SAB
04:13 1.1
12:13 0.3
19:21 1.2
20 DOM
00:39 0.7
04:39 0.9
13:06 0.3
21:38 1.1
21 SEG
01:47 0.8
04:32 0.8
08:00 0.8
09:51 0.8
14:00 0.4
22:56 1.2
22 TER
06:06 0.7
10:36 0.9
14:58 0.4
23:54 1.2
Lua crescente
23 QUA
06:04 0.7
11:06 1.0
15:58 0.5
24 QUI
00:38 1.2
06:06 0.6
11:34 1.1
17:02 0.5
25 SEX
01:08 1.3
06:15 0.4
12:04 1.2
18:04 0.4

26 SAB
01:34 1.3
06:41 0.3
12:39 1.3
18:58 0.4
27 DOM
01:54 1.3
07:13 0.2
13:15 1.3
19:45 0.4
28 SEG
02:11 1.3
07:54 0.1
13:56 1.4
20:26 0.4
29 TER
02:30 1.3
08:36 0.1
14:34 1.4
21:06 0.4
Lua cheia
30 QUA
02:51 1.3
09:19 0.1
15:09 1.4
21:41 0.4
31 QUI
03:08 1.3
10:06 0.1
15:51 1.4
22:06 0.5

Junho

01 SEX
03:24 1.2
10:54 0.2
16:24 1.4
22:28 0.5
02 SAB
03:39 1.2
11:43 0.2
17:04 1.3
22:41 0.6
03 DOM
03:49 1.1
12:26 0.3
17:47 1.2
22:58 0.6
04 SEG
03:51 1.0
13:13 0.4
18:32 1.2
23:30 0.7

05 TER
03:47 0.9
07:11 0.8
09:23 0.9
14:04 0.4
19:28 1.1
06 QUA
00:23 0.8
03:36 0.9
06:45 0.8
10:17 1.0
15:00 0.4
20:47 1.0
Lua minguante
07 QUI
06:32 0.7
11:02 1.1
15:56 0.4
22:49 1.1
08 SEX
06:26 0.6
11:49 1.2
16:53 0.3
09 SAB
00:11 1.1
06:30 0.5
12:30 1.3
17:49 0.3
10 DOM
00:58 1.2
06:49 0.3
13:15 1.4
18:45 0.3
11 SEG
01:34 1.3
07:19 0.2
14:02 1.4
19:43 0.2
12 TER
02:02 1.3
07:58 0.2
14:51 1.5
20:38 0.2
13 QUA
02:26 1.3
08:45 0.1
15:39 1.5
21:26 0.3
Lua nova
14 QUI
02:51 1.3
09:34 0.1
16:30 1.5
22:11 0.3

15 SEX
03:11 1.2
10:24 0.1
17:19 1.4
22:56 0.4
16 SAB
03:41 1.2
11:15 0.1
18:11 1.3
23:36 0.5
17 DOM
04:04 1.1
12:02 0.2
18:54 1.2
18 SEG
00:11 0.6
04:34 1.0
12:51 0.3
20:26 1.1
19 TER
01:00 0.7
05:00 1.0
13:32 0.4
22:00 1.0
20 QUA
01:58 0.8
05:54 0.9
14:13 0.4
23:17 1.0
Lua crescente
21 QUI
03:19 0.7
09:58 0.9
15:02 0.5
22 SEX
00:09 1.0
04:49 0.6
10:45 1.0
16:00 0.5
23 SAB
00:51 1.1
05:34 0.5
11:30 1.1
17:02 0.6
24 DOM
01:15 1.1
06:13 0.3
12:15 1.2
18:09 0.5
25 SEG
01:39 1.2
06:54 0.2
13:02 1.3
19:13 0.5

26 TER
02:02 1.2
07:34 0.1
13:47 1.3
20:04 0.5
27 QUA
02:23 1.3
08:13 0.1
14:24 1.4
20:47 0.4
28 QUI
02:45 1.3
09:00 0.0
15:04 1.4
21:21 0.4
Lua cheia
29 SEX
03:02 1.3
09:47 0.1
15:41 1.4
21:51 0.4
30 SAB
03:19 1.3
10:30 0.1
16:13 1.4
22:11 0.5

Julho

01 DOM
03:38 1.2
11:13 0.2
16:51 1.4
22:32 0.5
02 SEG
03:54 1.2
12:00 0.2
17:24 1.3
22:54 0.5
03 TER
04:06 1.1
12:45 0.3
18:04 1.2
23:19 0.6
04 QUA
04:15 1.0
13:28 0.3
18:49 1.2
23:58 0.7
05 QUI
04:11 0.9
06:43 0.9
09:34 0.9
14:17 0.4
19:38 1.1

06 SEX
01:02 0.7
04:02 0.8
06:06 0.8
10:30 1.0
15:09 0.4
20:41 1.0
Lua minguante
07 SAB
06:04 0.7
11:21 1.1
16:08 0.4
23:51 1.0
08 DOM
06:15 0.5
12:11 1.2
17:13 0.4
09 SEG
00:58 1.1
06:38 0.4
13:06 1.3
18:23 0.4
10 TER
01:41 1.2
07:11 0.2
14:02 1.4
19:34 0.4
11 QUA
02:11 1.2
07:53 0.1
14:58 1.5
20:34 0.3
12 QUI
02:36 1.2
08:38 0.1
15:49 1.5
21:23 0.3
Lua nova
13 SEX
02:54 1.3
09:26 0.0
16:38 1.5
22:04 0.3
14 SAB
03:11 1.3
10:13 0.0
17:21 1.4
22:43 0.3
15 DOM
03:36 1.3
11:00 0.1
17:47 1.3
23:15 0.4

Envie uma foto de seus momentos navegando para o email marketing@marinasnacionais.com.br. Sua foto pode ser
selecionada para ser publicada nesta seção.

IMAGEM

O CLIENTE DA MARINAS NACIONAIS, AFONSO PACILÉO E SUA ESPOSA MELINA, POSSUEM UM
CATAMARÃ DE 71 PÉS, O SERENITY. APAIXONADOS PELO MAR, O CASAL E SEUS TRÊS FILHOS FAZEM
DO BARCO A CASA DELES NO MAR. EM UM DE SEUS PASSEIOS, ATRACADOS PERTO DA ILHA DO
CEDRO, EM PARATY, FLAGRARAM ESSE LINDO ARCO-ÍRIS APÓS UMA CHUVA RÁPIDA DE VERÃO.
CONFIRA MAIS BELAS IMAGENS CAPTURADAS PELO CASAL NO FACEBOOK DA MARINAS NACIONAIS.
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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

