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Vocação para o
pioneirismo

Rodney Domingues

Uma trajetória audaciosa e visionária tornou a
primeira marina brasileira em uma completa
estrutura de serviços náuticos aliada a um
complexo de lazer que transforma cada
momento em uma deliciosa experiência

O projeto da Sabesp para
desviar parte do curso do Rio
Itapanhaú e sua implicação
com meio ambiente

Um peixe e um corte de
porco são as novidades
do Restaurant La
Marina

Os equipamentos que
previnem acidentes em
trabalhos realizados em
altura
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Carta ao leitor

VIVER
DE VERDADE
FAZ SENTIDO.

Fim de uma era

C

Fotonativa

PERMITA-SE SENTIR,
EXPRESSAR A
TRANQUILIDADE
DE QUEM FAZ
POR MERECER.
EMBARQUE-SE
CAPITÃO
DA SUA VIDA,
SEGURO DE
QUE VALE A PENA.

Coberturas diferenciadas e benefícios
que há muito tempo são desejados pelo
mercado nacional.

LIBERTY
SEGURO NÁUTICO

Apólice
em Dólar

Franquia
Flexível

Cobertura
Personalizada

Cobertura para
o seu enxoval

* Embarcações até 25 anos.

EXCLUSIVIDADE

WWW.SAFEBOAT.COM.BR

Juan Alfredo Rodriguez, sócio administrador

Expediente

FALE DIRETO COM
NOSSOS CONSULTORES
Consulte esta grande novidade antes de
fechar seu seguro!

viço quando sobem em embarcações.
Todo cuidado é pouco e reportamos um
caso exemplar de marinheiro que vê
importância no uso de equipamentos
de proteção na prevenção de acidentes.
O restaurante La Marina apresenta
dois novos pratos caprichados, um peixe, nossa tradição, e também um corte
de porco, preparados com sofisticação
por nossa cozinha. Já o bar do restaurante mostra
dois novos drinks deliciosos. Confira!
Finalmente, nesta edição física derradeira, mostramos a preocupação de nossos grupos de atuação em caso de emergências, com treinamentos e
simulações para medir o tempo de resposta em
acidentes.
Nos despedimos por aqui. Mas nos encontramos
na versão digital. Até lá.

Rodney Domingues

INÉDITO NO BRASIL,
FEITO PARA VOCÊ

aros leitores, após nove anos, a
Revista Marinas Nacionais se
despede. Mas não lamentamos
porque passaremos à uma versão digital.
Em um tempo de transformações cada
vez mais velozes, queremos informar
com mais agilidade. O objetivo é continuar a comunicar os assuntos relevantes do mundo do mar e seu entorno.
Relevantes como o projeto da Sabesp para desviar
água do Ribeirão Sertãozinho, formador do Rio Itapanhaú, que deságua no Canal de Bertioga, nosso
local de navegação. Visto com apreensão por órgãos
ambientais e comunidades que dependem do rio,
mostramos nessa reportagem que é preciso cautela
quando se fala em intervenções em um dos ecossistemas mais atacados do mundo, a Mata Atlântica.
Nesta edição destacamos também os perigos
envolvidos em atividades laborais realizadas em
altura, como a de marinheiros e prestadores de ser-

Siga nossas mídias:
@safeboatseguros

São Paulo
Guarujá

11 3672 6060
13 3354 5540

(Porto Marina Astúrias)

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) 99707-0241
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nossa fauna

nossa flora

Dois divertidos passatempos para testar seus conhecimentos

Tatu-peba

Pau-ferro

Com garras fortes para cavar o
chão, o tatu-peba se alimenta de
vasta gama de plantas e animais,
incluindo defuntos

Nativa da Mata Atlântica, seu nome
é uma referência ao som metálico e
às faíscas produzidas pelos golpes de
machado ao cortá-la

CAÇA PALAVRAS
Encontre no texto abaixo, da NORMAN 3, item 0111 - Salvaguarda
da Vida Humana, as 8 palavras destacadas EM MAIÚSCULO:
a) A busca e salvamento de vida humana em PERIGO a bordo de
embarcações no mar, nos portos e nas vias NAVEGÁVEIS
interiores, obedecem à LEGISLAÇÃO específica estabelecida pelo
Comando de Operações Navais;
b) Qualquer pessoa, especialmente, o COMANDANTE da
embarcação, é obrigada, desde que o possa fazer sem perigo para
sua embarcação, tripulantes e passageiros, a SOCORRER quem
estiver em perigo de vida no mar, nos PORTOS ou nas vias
navegáveis interiores;
c) Qualquer pessoa que tomar conhecimento da EXISTÊNCIA de
vida humana em perigo no mar, nos portos ou vias navegáveis
interiores, deverá comunicar imediatamente o fato à CP/DL/AG ou
Autoridade Naval, mais próxima; e
d) Nada será devido pela pessoa socorrida, independentemente
de sua NACIONALIDADE, posição social e das circunstâncias em
que for encontrada.

Mauro Halpern Creative Commons

VERTICAIS - 1. ESTUÁRIO 2. UNISSEX 3. NU 4. ASAS 5. ERB 6. IDEM 7. ADERNAR 8. DOCA 9. ONIBUS 10. CONVÉS 11. BOA 12. BAR 13. ROTA 14. ONDA 15. ONU

VERTICAIS - 1. Parte de um rio, próxima à sua foz no mar, onde a água doce se confunde com a salgada. 2 - Feito ou destinado indiferentemente para o sexo masculino ou feminino. 3 - Pelado, sem roupa. 4 - Membros das aves que as permitem
voar. 5 - Sigla para Estação de Rádio Base, as populares antenas de celular. 6 - O mesmo, da mesma maneira. 7 - Inclinar o barco para o lado. 8 - Bacia rodeada de cais, dentro de um porto, para carga e descarga de navios. 9 - Grande veículo automóvel de transporte coletivo de passageiros. 10 - Piso do barco. 11 - Pessoa que tem bondade. 12 - Estabelecimento
que vende e serve bebidas. 13 - Rumo, caminho. 14 - Elevações formadas no mar. 15 - Sigla para Organização das Nações
Unidas.

HORIZONTAIS - 1.ABA 2. BAGRE 3. AQUI 4. ECÓLOGO 5. SI 6. ON 7.CIDADANIA 8.DESUSO 9. BOCA 10. NUVEM 11. NÃO 12. EXTERNO 13. ÉBANO 14. PROA 15. RASO 16. JUBARTE 17. AU

HORIZONTAIS - 1 - Parte que rodeia exteriormente a boca do chapéu. 2 - Peixe sem escamas que possuem bigodes e vivem
em águas rasas, em grandes rios, represas, lagos naturais e lagoas. 3 - Neste lugar. 4 - Profissional que se dedica ao estudo
da ecologia. 5 - Sim em espanhol. 6 - Termo inglês cujo significado é “ligado”. 7 - Condição do cidadão que vive em uma
comunidade. 8 - Estar fora de uso. 9 - Termo que define a largura do barco. 10 - Conjunto de pequenas partículas de água
suspensas na atmosfera, que pode originar chuva. 11 - Recusa, negação. 12 - Do lado de fora. 13 - Madeira escura, muito dura
e pesada. 14 - Termo que designa a frente do barco. 15 - Pouco elevado. 16 - Baleia comum na nossa região de longas nadadeiras que pode atingir 18 metros de comprimento e 40 toneladas de peso. 17 - O latido do cachorro.

Creative Commons - Luiz C.M.Rocha

Teste seus conhecimentos

1.

passatempo

E

ncontrado em grande parte do Brasil, o
tatu-peba (Euphractus sexcinctus), conhecido
também como peba, papa-defunto, tatupoiú,
tatu-de-mão-amarela, tatu-cascudo, tatu-peludo e
peludo, possui coloração amarronzada, carapaça
provida de pelos esparsos, com seis ou oito cintas de
placas móveis, cauda longa e protegida por anéis
córneos, cabeça cônica e achatada e cinco dedos
em cada pata.
Notívago, solitário e onívoro, alimenta-se de uma
vasta gama de plantas e animais, inclusive carcaças,
o que lhe confere a possibilidade de transmitir o
botulismo.
Sem a cauda, pode chegar a medir mais de 40 cm
de comprimento. Na carapaça, é possível encontrar
de 2 a 4 glândulas, que soltam uma secreção de
odor característico, utilizado tanto na demarcação
da toca, quanto para atrair outros indivíduos para
reproduzir.
As garras são grandes e fortes para cavar o chão e
construir a toca, podendo chegar a 1 ou 2 metros de
profundidade. Quando ameaçados por predadores,
correm até encontrar uma toca, já cavada, para se
esconder da possível situação de perigo. Se capturado, morde para escapar.

O

Pau-ferro foi um símbolo da defesa do meio
ambiente, quando o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado
Ulysses Guimarães plantou um exemplar no Bosque
dos Constituintes, em Brasília, um dia antes da promulgação da nova Carta Magna, em 1988.
O nome advém do ruído metálico e das faíscas produzidas pelos machados ao cortá-la. Também chamado de pau-ferro-verdadeiro, jucá, ibirá-obi, imirá-itá, muirá-obi e muiré-itá. Já o nome científico é
Caesalpinia ferrea var. leiostachya Martius. É utilizada para o paisagismo, movelaria, construção civil
e é excelente para a fabricação de violões e violinos.
Nativa da Mata Atlântica, atinge 30 metros de altura e a copa entre 6 e 12 metros de diâmetro. O
tronco é liso e cinzento quando jovem, tornando-se
malhado com o tempo. As flores são amarelas e pequenas e ocorrem no verão e no outono. Os frutos
são vagens duras que amadurecem no inverno. Parte dos frutos cai, e outra parte permanece na planta,
formando um banco de sementes aéreo.
Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil,
drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente no primeiro ano após o transplante das mudas.
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Jonas Pereira dos Santos, colaborador há mais de
nove anos da Marinas Nacionais, fez uma surpresa
para a direção. Montou uma réplica em formato de
maquete do Travelift, o guindaste da Marinas
Nacionais que tira e coloca os barcos na bacia. Ele
conta que começou em 2016 e fez nas horas vagas
no trabalho na marina. “Os materiais são sobras de
resíduos que seriam descartados como madeira,
alumínio, capa de fio”, conta. “Fiz me baseando em
fotos e minhas observações na própria máquina.”
Hobby antigo, Jonas já montou outros objetos em
escala, uma paixão que vem da infância quando fazia
seus próprios carrinhos com riqueza de detalhes.

Dia da Água

Treinamento e simulações
Em maio, a Brigada de Incêndio da Marinas Nacionais, formada
por colaboradores voluntários, passou pelo treinamento e
reciclagem anual de primeiros socorros e combate a incêndio na
Cate Treinamentos, localizada no Guarujá.
Em julho, três equipes de colaboradores foram mobilizadas para
uma simulação de incêndio de uma embarcação dentro de um
hangar. A Brigada de Incêndio, o Grupo de Ação e Prevenção de
Acidentes e o setor da náutica encenaram fogo em uma
embarcação em chamas no meio do hangar 3.
“Enquanto as três equipes de combatentes resfriavam as
embarcações em volta, os tratoristas retiravam as embarcações
para uma área segura”, conta o bombeiro civil da Marinas
Nacionais, Marcio Falcão. A simulação ainda tinha como tarefa,
retirar a embarcação em chamas do hangar para a equipe da
brigada conter o incêndio.

Fotos: Rodney Domingues

Em março, em comemoração ao Dia Mundial
da Água, a Marinas Nacionais realizou uma
ação de conscientização para a importância do
uso racional da água, com a presença da
Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - SABESP.

Fotos: Marcio Falcão

Produtos de limpeza biodegradáveis

A Brigada de
Incêndio no
treinamento
anual na Cate
Treinamentos

Todo o exercício foi cronometrado. “O treinamento adequado
torna o ambiente de trabalho mais tranquilo”, completa Marcio.
Fotos: Rodney Domingues

Rodney Domingues

O travelift em maquete

Na simulação, foi testado o tempo de resposta para o
esvaziamento do hangar onde um barco pegava fogo

A Nautispecial esteve na Marinas Nacionais para
apresentar aos marinheiros e prestadores de
serviços, a linha de limpadores biodegradáveis e
naturais. De acordo com o representante da
empresa, Marcelo Huertas, essa linha não ataca a
pele dos usuários e tampouco o meio ambiente.
“97% de nosso produto desaparece na água após
três dias, ao contrário dos concorrentes mais
populares do mercado.” O marinheiro Nivaldo de

Oliveira Rodrigues, do barco Vitorino, faz uso de
produtos do mercado. “Nunca usei os da
Nautispecial. Por ser todo natural vou experimentar.”
Outro marinheiro, Luis Henrique Santos, da Touareg,
também levou uma amostra dos produto da
Nautispecial para fazer um teste. “Uso um limpador
geral e detergente de coco, mas vou testar essa
formulação nova de óleos essenciais.” O meio
ambiente agradece.
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Trabalho
em altura
A Norma Regulamentadora 35 estabelece quais os requisitos mínimos para o
profissional realizar com segurança tarefas acima de 2 metros de altura do chão

Ao fazer um serviço sem cinto, o marinheiro está correndo um sério risco de queda

Fotos: Rodney Domingues

Cinto + talabarte

Acima, o ajudante Renan utiliza o cinto de segurança ao fazer manutenção no hard top

N

o Brasil, de acordo com o INSS, um acidente de trabalho acontece a cada 48
segundos e a cada quatro horas uma
pessoa morre na mesma circunstância. O impacto
das doenças e acidentes de causa laboral equivalem
a 4% do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, significam R$ 200 bilhões por ano à economia, de
acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Ainda de acordo com o INSS, entre os casos de
acidentes fatais ocorridos no ambiente de trabalho em 2017, as quedas representaram 14,49%.

No setor náutico, os maiores perigos são para marinheiros, ajudantes e prestadores de serviços que
realizam a manutenção nas áreas externas das embarcações, que normalmente atingem mais de 2
metros em relação ao solo.
Para esse tipo de serviço, existe uma Norma
Regulamentadora 35 (NR35) do Ministério de Trabalho que estabelece os requisitos mínimos de
proteção dos profissionais. Ela estabelece que o
trabalhador deve estar equipado com o cinto de
segurança, para se manter fixo e preso no local que
irá executar a atividade.

O cinto mais indicado é o do tipo paraquedista,
capaz de dividir o peso do trabalhador, minimizando
os traumas na coluna que podem ocorrer devido ao
impacto de tração durante a distensão do talabarte
(extensão do cinto). Produzidos com material sintético e peças metálicas, suportam o peso de uma pessoa com tranquilidade e segurança.
O ajudante da embarcação New Aparecida, Renan
Prata Andrade Gonçalves, utiliza o cinto de segurança para lavar ou fazer manutenção no fly e hard
top. “O risco de cair é grande ao ficar solto, pois as
marolas balançam o barco quando ele está no canal”. Renan aprendeu a ter esse cuidado em um curso que fez em São Sebastião. “Se cair, pelo menos
fica pendurado, não se machuca. Renan improvisa
um cabo com nó ao invés de usar o talabarte que
possui um gancho de metal, que pode riscar as peças
de inox. “O barco é grande e quando estamos lá em
cima dá medo dos riscos da altura.”
Renan também faz uso de luvas e botas. “Por ficar
na água, o cabo da poita pega craca e pode cortar a
mão”. A proteção para os pés é necessária para mexer

com os produtos de limpeza dos materiais usados
no barco. “Principalmente para limpar a teca”, destaca. Ao garantir a própria segurança, Renan conta
que garante a tranquilidade do proprietário do
barco. “Tentamos não levar problemas ao patrão.”
Outra importante medida de proteção contra
acidentes é instalar uma rede de proteção nos
guarda mancebos. No entanto, é imprescindível o
uso de todos os outros Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). “É importante observar as condições do ambiente onde será realizado o trabalho”,
orienta Marcio Falcão, bombeiro civil da Marinas
Nacionais. “Intempéries, como ventos e chuvas,
podem causar hipotermia, assim como o calor intenso pode causar desidratação e, consequentemente, o mal súbito.”
Todo trabalho a ser executado precisa de um planejamento e organização. “Caso ofereça condição de
risco não prevista, a tarefa deve ser imediatamente
suspensa”, lembra Marcio. Destacando que a legislação trabalhista inclui multas aos empregadores e
contratantes que não fornecerem EPIs adequados e
de qualidade para todos os seus trabalhadores.

10

11
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Vocação para o
pioneirismo

Complexo
náutico
completo com
colaboradores
treinados para
operarem
equipamentos
modernos e
seguros
A Bandeira
Azul será
hasteada pelo
sexto ano
consecutivo

Fotos: Rodney Domingues

A cozinha do La
Marina oferece
um cardápio
que privilegia
produtos
frescos e uma
contemplativa
vista para o
Canal de
Bertioga

O cliente da Marinas Nacionais desfruta do privilégio de ter à sua disposição
uma completa estrutura de serviços náuticos aliada a um complexo de lazer que
transforma cada momento em uma deliciosa experiência

N

o decorrer dos 44 anos de existência, a Marinas
Nacionais, a primeira marina brasileira, consolidou uma tradição de excelência e pioneirismo em prestação de serviços que sempre se renova.
Cercada por Mata Atlântica, ocupando uma área de
150 mil m², possui 163 vagas molhadas, poitas para
veleiros e mais 600 vagas (60 para motonáuticas) em
oito hangares, sendo dois deles de empilhamento.
Honrando a tradição de pioneirismo foi um dos primeiros centros náuticos a ter um guindaste Travelift.
“O pioneirismo da Marinas Nacionais foi o resultado
da aposta e confiança no mercado náutico de um país
com uma das maiores e mais belas costas do mundo”,
conta o diretor administrativo Juan Alfredo Rodriguez.
Atualmente, são dois Travelifts que operam simultaneamente, com capacidade para barcos até 50 toneladas
e outro para até 80 toneladas. No hangar de empilhamento, utiliza-se Forklifts, duas empilhadeiras negati-

vas que retiram barcos de até 32 pés da água e os colocam
imediatamente em seus locais de guarda empilhado.
Os píeres de atracação são servidos de água e luz e
possuem equipamentos de emergência. A infraestrutura ainda contempla: ampla área de estacionamento,
heliponto e área de estacionamento para os helicópteros, sala rádio para suporte à navegação, segurança
24 horas, área para serviços de manutenção e posto de
combustível com qualidade e procedência garantida.

Meio ambiente preservado
Para prestigiar a beleza natural que a cerca, a Marinas
Nacionais adotou ações de sustentabilidade e aperfeiçoamento contínuo de procedimentos e renovou por mais
um ano o selo Bandeira Azul, um programa que visa a
segurança ao usuário e o respeito ao meio ambiente.
Para situações de emergência ambiental, existe o
Grupo de Ação e Prevenção de Acidentes (GAPA) que

atua para as providências necessárias dos primeiros
atendimentos e, de acordo com o nível de gravidade,
aciona os órgãos públicos responsáveis.
Possui um centro de separação de resíduos obtidos
com a coleta seletiva que são destinados a parceiros
que realizam ações sociais na região, entre outros.
Para a limpeza e conservação, a Marinas Nacionais
adota produtos biodegradáveis, em substituição aos
tradicionais.
Aos prestadores de serviços de mecânica náutica,
exige que a destinação para rerrefino do óleo usado,
das embalagens, dos filtros, das estopas e dos absorventes contaminados, sejam acompanhados do Certificado de Destinação de Resíduos Industriais (CADRI)
obtido junto à Cetesb. A destinação dos resíduos para
rerrefino permite o reaproveitamento do material e
evita a exploração de novos recursos.

Conveniências
Além de um complexo náutico completo, o restaurante La Marina, localizado dentro da marina, oferece
combinações que ressaltam e valorizam os ingredien-

tes que o litoral proporciona, principalmente frescos,
como peixes e frutos do mar. Tudo emoldurado com
uma linda e contemplativa vista para o Canal de Bertioga e Serra do Mar. O empório La Marina complementa o serviço ao cliente, possuindo variados produtos de marcas consagradas pela qualidade.
Outro serviço oferecido é a Tecnose, lavanderia que
por meio de equipamentos modernos e informatizados, tratam as peças de tecido com controle de qualidade rigoroso.
O usuário ainda pode contar com espaços para descontração e lazer, como piscina com vestiários equipados com itens de higiene pessoal e acesso para cadeirantes, sauna, sala de leitura, sala de TV, sala de
jogos e playground.
Outro importante diferencial da Marinas Nacionais
é sua localização, próxima dos principais roteiros de
barco, o que representa economia de tempo e de combustível da embarcação.
A meta da Marinas Nacionais é proporcionar um
ambiente acolhedor e sofisticado para que os clientes
curtam momentos alegres e descontraídos.
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Ameaça ao
Itapanhaú?
Projeto da Sabesp quer retirar água do Ribeirão Sertãozinho,
formador do Rio Itapanhaú, para servir de abastecimento à
RMSP, mas a comunidade de Bertioga não quer

O movimento Salve o Itapanhaú mobilizou a
população de Bertoga.

Rodney Domingues

Fotos: Fotonativa

As fotos mostram a ocupação da ponte sobre
o Rio Itapanhaú e as diversas manifestações
contra o desvio de água do Ribeirão
Sertãozinho

O Canal de Bertioga recebe as águas do rio mais extenso do litoral de São Paulo. São 40km
margeados por mangue e emoldurado pelo paredão de Mata Atlântica da Serra do Mar

D

esde a crise de abastecimento de água pela
qual passou o Estado de São Paulo em 2014, o
governo estadual tem buscado alternativas
para melhorar a segurança hídrica, principalmente da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Entre as
diversas obras planejadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), está a
transposição do Ribeirão Sertãozinho, formador do
Rio Itapanhaú, que deságua no Canal de Bertioga, no
município de Bertioga.
De acordo com o projeto, a captação no Ribeirão
Sertãozinho bombeará 2.500 litros por segundo para o
reservatório de Biritiba-Mirim, do Sistema Produtor
Alto Tietê. O Rio Itapanhaú tem uma vazão média dez
vezes maior, de 20 mil litros por segundo de água.

A obra, porém, está sendo questionada pela população de Bertioga porque as audiências públicas realizadas para apresentação do projeto não responderam as
dúvidas sobre o impacto que causará no ecossistema
formado pelo Rio Itapanhaú e que inclui o Canal de
Bertioga, onde está localizada a Marinas Nacionais.
“Na primeira audiência, eles ignoraram a opinião
contrária à obra da maioria dos presentes. Na segunda, a
Sabesp não compareceu, deixando a explicação para a
Cetesb, órgão fiscalizador do estado de São Paulo, que
não conseguiu responder às questões levantadas”, explica uma das organizadora do movimento “Salve o
Itapanhaú”, Priscilla Velloso Nogueira. “As mudanças
serão grandes, com alteração do Ph da água, da sanilização, das marés, etc.”

Outro morador, o biólogo Cristiano Borges Muriana,
conta que a maior dúvida é sobre a necessidade da
obra. “No próprio site da Sabesp, eles admitem que
perdem 30% da água potável com a falta de manutenção da atual rede de distribuição. Além disso, quem vai
fiscalizar a quantidade de água que a Sabesp retira do
rio é a própria Sabesp. Então se em algum momento
essa vazão for aumentada, não saberemos.”
A mobilização popular foi intensa e as manifestações
foram numerosas “Houve manifestação com a ocupação
da Ponte sobre o Rio Itapanhaú e atividades educativas
como o Festival das Águas e assim conseguimos pressionar a justiça a atrasar o processo”, conta Cristiano.
“Eles não tinham a licença de instalação. Agora terão
de cumprir as condicionantes, como monitoramento
de fauna nos lugares por onde a obra passará.”
Priscilla acredita que a adesão das pessoas ao movimento foi grande porque envolve o cotidiano de todos.
“A relação com a natureza está presente na vida das
pessoas que já praticaram stand up paddle, pescaram
ou obtém a água para beber.”

Parecer e APA Serra do Guararu
O conselho gestor da Área de Proteção Ambiental
(APA) da Serra do Guararu, da qual a Marinas Nacionais faz parte, também se mostrou preocupado diante
da Informação Técnica AT/DLN 39/2015, emitida pela
Fundação Florestal, órgão vinculado a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente, que atesta que alguns

estudos deixaram de ser realizados ou não foram realizados a contento, como no caso do baixo esforço
amostral aplicado aos levantamentos de campo. “No
decorrer desta análise, tornou-se evidente que são
ainda desconhecidos e incalculáveis os efeitos da
transposição do rio Itapanhaú e de sua consequente
redução de vazão, que provocará o avanço da cunha
salina”, diz o texto.

Posição da Sabesp
Questionados, a assessoria de imprensa emitiu a seguinte nota: “As obras de transposição do rio Itapanhaú
estão em fase de emissão das licenças ambientais cabíveis. O próprio Estudo de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA) apresenta as razões da proposição do projeto,
as características principais, as áreas de influência do
empreendimento, assim como os impactos socioambientais e as medidas para evitá-los, mitigá-los ou compensá-los. O EIA/RIMA mostra a preocupação da Empresa em assegurar a execução do empreendimento
com o menor impacto ambiental possível.” Sobre o
início das obras, a nota diz que depende da aprovação
das licenças ambientais.
O Rio Itapanhaú é esplendoroso, o mais extenso do
litoral de São Paulo, com aproximadamente 40 quilômetros, margeadas por mangues e emoldurado pelo
paredão da Serra do Mar coberta por Mata Atlântica.
Qualquer obra planejada deve respeitar a sua importância não apenas ambiental mas sócio-econômica.
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Diversificando
os sabores

Barriga de porco
glaceada, purê de
inhame, missô,
picles de rabanete,
mini milho e
cebola roxa
caramelizada

Novos pratos do Restaurant La Marina destacam duas carnes
especialmente elaboradas para realçar seu sabor único

Barriga de porco

Fotos: Roney Domingues

Entre os cortes do porco, a barriga é um dos mais
apreciados por chefs renomados do mundo inteiro,
pois é macia e muito saborosa. No La Marina é glaceada com caldo de carne bem reduzido por 72

horas, guarnecido com purê de inhame, missô, picles de rabanete, mini milho e cebola roxa caramelizada. Duas opções saborosas para diversificar sua
refeição.

O tradicional Robalo é servido com crosta de farinha panko temperada,
mousseline de couve flor, saladinha de erva doce, bok choy e ervilha fresca

A

maior fonte de nutrição do brasileiro não é
o peixe, apesar do amplo litoral do país. E
olha que o pescado brasileiro é considerado
um dos mais excelentes da gastronomia. Já as técnicas de retirada de espinhos são a grande evolução
da gastronomia, ou seja, sem desculpas para preterir
o peixe.
Outra carne pouco apreciada no Brasil é a de porco. Mas ela vem ganhando espaço no mercado não
apenas pelo preço mais em conta do que a bovina
mas porque o comensal brasileiro está aprendendo a
descobrir esse saboroso e rico alimento.

Robalo
O robalo é muito reverenciado pelos chefs de cozinha por sua nobreza, textura e versatilidade. É tam-

bém muito apreciado por quem saboreia. A carne
branca se desfaz em lascas e é uma opção equilibrada no quesito gordura.
Chamado de “rei dos manguezais” pelos pescadores, porque é encontrado nesse ecossistema e também em fundos de baía, lagoas, estuários de rios e
costões oceânicos, esses peixes sobem longas distâncias rios acima para desovar.
No restaurante La Marina, o robalo é servido em
crosta de farinha panko temperada, conservando
integralmente a textura e a delicadeza da carne.
O acompanhamento é um cremoso mousseline de
couve flor, um purê que aproveita até o talo da couve-flor. A salada é composta por erva doce, ervilha
fresca e bok choy, que é mais suave que a acelga comum e com uma tenra crocância.

Drinks novos
O bar do La Marina tem duas novidades em drinks, o tradicional
Mojito, criado há mais de 100 anos em Cuba, à base de rum, delicioso
e super refrescante graças às folhas frescas de hortelã.
Já o Blue ocean é uma criação que une os destilados mais desejados
dando a ele um sabor único. O colorido drink composto de Licor de
Curaçau, bebida feita de laranjas da ilha de Curaçao, no Caribe,
Tequila, destilado feito da agave-azul do México e espumante.

Café La Marina
Para quem gosta de encerrar a
refeição com chave de ouro, o
café La Marina oferece um
delicioso café especial tipo
Bourbon com uma torra fina,
desde 1912, com um aroma e
sabor intenso.
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Estacionamento em
Hangar e Pátio

Queijos BonQ
Linha premium da empresa mineira inova nas
embalagens e na linha zero lactose

O

A

s relações contratuais entre a Marinas Nacionais e os clientes são descritas no Regulamento Interno. Nele estão contidas todas
as informações para serem seguidas pelos donos dos
barcos e os frequentadores, de acordo com a legislação vigente e normas regulamentares.
O item 5.9, cujo título é “Estacionamento em Hangar e Pátio”, ordena, entre outras coisas, sobre as
carretas e como são realizadas as solicitações de
descidas das embarcações, que são executadas por
ordem cronológica. Confira no texto transcrito abaixo e não deixe de solicitar uma cópia do Regulamento Interno ao setor de atendimento ao cliente.

Rodney Domingues

s queijos premium da mineira BonQ já foram
reconhecidos como os melhores do mercado
na maior premiação brasileira do setor, o 43º
Concurso Nacional de Produtos Lácteos. O conceito
dos produtos traduz os contrastes da cultura mineira
e do outro lado, modernidade, vanguarda e inovação.
Destaque para as embalagens, que não deixam o
queijo ressecar na geladeira e contribuem para que
tenham maturação prolongada, mesmo durante o
consumo. Toda o mix de produtos, incluindo a linha
de queijos com zero de lactose são encontrados no
Empório La Marina. Em versão Colonial, Minas Padrão, Muçarela e Prato, são produzidos com enzima
importada para garantir o melhor sabor.

O Regulamento Interno normatiza
a relação contratual entre a Marinas
Nacionais e o cliente

novidades para o barco e para você

5.9. Estacionamento em Hangar e Pátio

Grill elétrico inteligente
Se a carreta não estiver em boas condições de
conservação, não é possível realizar a manobra

A solicitação de descida da embarcação deverá ser
realizada junto à Secretária Náutica por pessoa
autorizada, no mesmo dia da descida. A solicitação de descida segue a ordem cronológica. A movimentação da embarcação somente será feita na
presença do proprietário, marinheiro ou preposto
devidamente autorizado.
A Marinas Nacionais é responsável pela manutenção das poitas, cabos e boias das poitas colocadas
no canal. O proprietário das embarcações amarradas nessas poitas é responsável pelo cabo de
amarra e pela amarração da embarcação.
Não é permitido a qualquer colaborador da Marinas Nacionais amarrar embarcações de terceiros
nas poitas.

O Weber Pulse 2000 é um grill elétrico compacto como
muitos do mercado. O diferencial é o sistema iGrill,
que monitora a temperatura por meio de uma sonda para cada pedaço de carne. Não é preciso tomar conta do churrasco, pois ele emite um aviso
ao smartphone quando está no ponto. Combina
tecnologia com o mesmo gosto de churrasco de
carvão, com elegância e conforto. Tem versões
com suporte e custa a partir de US$ 950.

Design escandinavo
Para quem gosta de fazer água com gás ou refrigerante, mas não
tem espaço na cozinha para as máquinas de carbonatar, pode escolher o design escandinavo da Aarke Sparkling Water Maker. Apesar
do porte compacto, possui um sistema de segurança único, composto por 3 válvulas de segurança independentes. O funcionamento é simples, basta empurrar a alavanca e segurá-la até ouvir um
zumbido, depois soltar e desenroscar a garrafa da máquina. Vendido em aço polido ou preto fosco.

Fotos: divulgação

Rodney Domingues

As carretas das embarcações estacionadas no seco
devem obedecer, na sua construção e manutenção,
às especificações da Secretaria Náutica da Marinas
Nacionais. A Marina se reserva o direito de não
movimentar embarcações cujas carretas não apresentem bom estado de conservação ou representem risco de acidente.
A carreta é de inteira responsabilidade do proprietário da embarcação, assim como a sua manutenção. Para embarcações no hangar empilhado, a
Marina não recebe a carreta da embarcação. Somente a embarcação sem carreta.
As carretas que estiverem sem utilização, devem
ser retiradas de dentro das dependências da marina, com o prazo máximo de 30 dias, contados após
o comunicado para sua retirada. Se o cliente permanecer inerte em face desta solicitação, a Marina
poderá tomar as medidas que entender pertinente
em relação ao destino da carreta.
A embarcação que chegar de navegação fora do horário estabelecido para funcionamento da Marinas
Nacionais, deverá permanecer na água até o dia
seguinte e haverá custos adicionais com pernoite.
O responsável pela embarcação deve solicitar uma
vaga molhada, através da sala rádio ou portaria.

Empório La Marina
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Recomendações
b) Cancelamento da Inscrição
1) O cancelamento da inscrição de embarcação ocorrerá,
obrigatoriamente, quando:
I) A embarcação deixar de pertencer a qualquer das pessoas
caracterizadas no item 0209;
II) Houver naufragado;
III) For desmontada para sucata;
IV) For abandonada;
V) Tiver seu paradeiro ignorado por mais de dois (2) anos;
VI) Tiver o registro anulado;
VII) Provado ter sido a inscrição feita mediante declaração,
documentos ou atos inquiridos de dolo, fraude ou simulação;
VIII) Determinado por sentença judicial transitado em julgado; ou
IX) Deixar de arvorar a bandeira brasileira.

2) O pedido de cancelamento de inscrição é obrigatório,
devendo ser solicitado pelo proprietário ou seu representante
legal dentro de um prazo de quinze (15) dias contados da data
em que foi verificada a circunstância determinante do cancelamento. Caso o pedido de cancelamento não tenha sido feito
e o endereço do proprietário seja desconhecido, o Órgão de
Inscrição fará publicar e afixar edital para que seja cumprido
o estabelecido nesta subalínea.
3) Depois de cancelada a inscrição, qualquer embarcação
só poderá navegar mediante requerimento para revalidar essa
inscrição cancelada, pagamento de multa, se houver, apresentação dos documentos julgados necessários e realização
de vistoria (quando aplicável).
4) As embarcações sujeitas a vistorias e com paradeiro ignorado por mais de três (3) anos terão suas inscrições canceladas e deverão ser excluídas do SISGEMB.

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

Agosto

Lua nova
01 QUI
03:00 1.3
09:28 0.0
16:34 1.5
22:06 0.3
02 SEX
03:21 1.3
10:15 0.0
17:13 1.5
22:43 0.3
03 SÁB
03:47 1.3
11:00 0.0
17:38 1.4
23:15 0.3
04 DOM
04:08 1.3
11:41 0.1
17:54 1.2
23:51 0.4
05 SEG
04:39 1.3
12:15 0.3
18:04 1.1
06 TER
00:21 0.5
05:08 1.2
12:58 0.4
18:11 1.0
Lua crescente
07 QUA
01:02 0.6
05:49 1.0
13:41 0.6
18:15 0.9

21:51 0.8
22:58 0.8
08 QUI
02:02 0.7
07:04 0.9
14:28 0.7
18:00 0.9
21:39 0.7
09 SEX
00:15 0.8
03:49 0.6
11:54 1.0
15:39 0.8
17:58 0.8
21:15 0.7
10 SÁB
01:00 0.9
05:21 0.5
12:39 1.1
17:56 0.8
21:00 0.7
11 DOM
01:30 1.0
06:13 0.3
13:09 1.2
20:54 0.7
12 SEG
01:53 1.1
06:54 0.2
13:38 1.2
20:23 0.6
13 TER
02:09 1.2
07:34 0.1
14:04 1.3
20:19 0.5

14 QUA
02:28 1.3
08:11 0.0
14:32 1.4
20:47 0.4
Lua cheia
15 QUI
02:49 1.4
08:54 0.0
15:00 1.4
21:13 0.4
16 SEX
03:06 1.4
09:34 0.0
15:28 1.4
21:43 0.4
17 SÁB
03:26 1.4
10:13 0.0
15:58 1.4
22:06 0.4
18 DOM
03:51 1.4
10:54 0.1
16:24 1.4
22:23 0.4
19 SEG
04:09 1.3
11:34 0.2
16:56 1.3
22:38 0.4
20 TER
04:34 1.2
12:09 0.3
17:24 1.2
22:54 0.5

21 QUA
04:56 1.1
12:54 0.4
17:58 1.1
23:15 0.5
22 QUI
05:21 1.0
13:45 0.5
18:34 1.0
23:45 0.6
Lua minguante
23 SEX
10:11 1.0
14:47 0.6
19:13 0.9
24 SÁB
01:43 0.7
04:04 0.7
05:41 0.7
11:26 1.1
16:00 0.6
20:26 0.8
22:23 0.8
25 DOM
00:34 0.8
06:09 0.5
12:24 1.2
17:26 0.6
26 SEG
01:04 1.0
06:39 0.4
13:15 1.4
18:49 0.5
27 TER
01:41 1.1
07:15 0.2
14:06 1.5
19:49 0.4

28 QUA
02:08 1.3
07:53 0.1
14:53 1.6
20:34 0.3
29 QUI
02:34 1.4
08:34 0.0
15:36 1.6
21:13 0.2
Lua nova
30 SEX
02:54 1.4
09:15 -0.1
16:11 1.5
21:49 0.2
31 SÁB
03:09 1.4
09:56 0.0
16:39 1.5
22:21 0.2

Setembro
01 DOM
03:30 1.5
10:34 0.1
16:51 1.3
22:54 0.2
02 SEG
03:56 1.4
11:08 0.2
16:58 1.2
23:24 0.3
03 TER
04:21 1.4
11:47 0.3
17:06 1.1
23:58 0.4

04 QUA
04:53 1.3
12:19 0.5
17:15 1.0
05 QUI
00:38 0.5
05:24 1.1
13:00 0.7
17:13 1.0
22:41 0.7
Lua Crescente
06 SEX
01:32 0.6
06:11 1.0
09:45 0.8
11:51 0.9
14:00 0.8
17:00 0.9
21:34 0.7
23:58 0.8
07 SÁB
03:02 0.6
12:28 1.0
16:54 0.9
21:06 0.7
08 DOM
00:39 0.9
04:51 0.5
12:54 1.1
20:38 0.7
09 SEG
01:02 1.0
05:54 0.4
13:04 1.2
20:23 0.7

10 TER
01:24 1.1
06:36 0.2
13:19 1.3
19:43 0.6
11 QUA
01:47 1.3
07:11 0.1
13:41 1.3
19:51 0.5
12 QUI
02:06 1.4
07:51 0.0
14:06 1.4
20:17 0.4
13 SEX
02:32 1.4
08:26 0.0
14:34 1.4
20:49 0.3
Lua cheia
14 SÁB
02:56 1.5
09:06 0.0
15:00 1.5
21:17 0.3
15 DOM
03:17 1.5
09:45 0.0
15:26 1.4
21:45 0.3
16 SEG
03:41 1.5
10:19 0.1
15:56 1.4
22:06 0.3

17 TER
04:02 1.4
10:56 0.2
16:21 1.3
22:24 0.4
18 QUA
04:26 1.3
11:32 0.3
16:51 1.2
22:45 0.4
19 QUI
04:56 1.2
12:11 0.4
17:17 1.1
23:11 0.5
20 SEX
05:32 1.1
13:04 0.6
17:53 1.0
23:58 0.5
Lua minguante
21 SÁB
09:54 1.0
14:17 0.7
18:38 0.9
22 DOM
01:58 0.6
11:19 1.1
16:04 0.7
23:51 0.8
23 SEG
05:41 0.5
12:15 1.3
18:06 0.6

24 TER
00:36 1.0
06:28 0.3
13:04 1.4
18:58 0.5
25 QUA
01:09 1.2
07:04 0.2
13:51 1.5
19:38 0.4
26 QUI
01:43 1.3
07:38 0.1
14:30 1.6
20:11 0.3
27 SEX
02:08 1.4
08:15 0.0
15:06 1.6
20:47 0.2
28 SÁB
02:28 1.5
08:53 0.0
15:36 1.5
21:19 0.2
29 DOM
02:49 1.5
09:26 0.0
15:53 1.4
21:54 0.2
30 SEG
03:09 1.5
10:02 0.2
16:00 1.3
22:26 0.2

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

0210 - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E/OU REGISTRO

O marinheiro da embarcação No Limits, Cristian Escobar, tem mais de 20 anos de exercício da
profissão. Gosta de fotografar e fez essa captura da Ilha Pompeba, localizada na Praia de Pintangueiras, quando foi pescar com o irmão no Morro do Maluf. “Gostaria de adquirir um equipamento mais apropriado, mas vou registrando com meu celular o que acho interessante.”

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 B) Cancelamento da Inscrição da NORMAM-03:

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

