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experiências

O segundo workshop para marinheiros
levou compartilhamento de experiências
para enriquecer o conhecimento dessa
importante categoria
Simulado treinou
brigadistas e o GAPA e os
deixou aptos a combater
um incêndio

Mergulho autônomo e
visita embarcada agora
são permitidos em
Alcatrazes
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chega à sétima
temporada da
Bandeira Azul
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Rodney Domingues

Fotonativa

O

s investimentos realizados anualmente em
preparação dos nossos colaboradores refletem nossa preocupação com a segurança de
nossos visitantes e com o patrimônio dos clientes.
Desde o simulado, onde os colaboradores que integram a Brigada de Incêndio e o Grupo de Ação e
Prevenção Ambiental (GAPA) treinam o conhecimento obtido anualmente em cursos realizados com
especialistas até instruções para lidar com materiais
inflamáveis, queremos dar tranquilidade, certos que
estamos preparados para qualquer eventualidade.
Também fizemos investimentos para levar informações aos marinheiros. O II Workshop do Dia do
Marinheiro que organizamos em dezembro, reuniu
parceiros interessados em ajudar essa importante
categoria a ter mais conhecimentos e experiências.
Foram palestras de primeiros socorros, de comportamento pessoal no trabalho, de meio ambiente, de
tecnologia e até de gastronomia. Acima de tudo ficamos felizes que vários marinheiros aproveitaram
essa oportunidade.
Convidamos os comensais a provar o destaque
dessa edição, o Dourado Grelhado, do Restaurant La
Marina, um prato muito saudável e cheio de nutrientes pensado pelo nosso chef para agradar paladares que apreciam peixes.
Essa edição ainda mostra que o arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte, está aberto a visitações com
empresas credenciadas pelo ICMBio. Um progresso
importante, uma vez que quem conhece, protege mais
o nosso meio ambiente. Uma ótima recomendação de
passeio e de conscientização ambiental.
Finalmente, hasteamos com muito orgulho mais
uma Bandeira Azul, a sétima consecutiva. Temos certeza que estamos no rumo certo na conservação de
nosso patrimônio ambiental tão rico. Até a próxima!
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nossa flora

Mão pelada

Araçá

Mamífero tem grande habilidade
manual e inteligência mas está
ameaçado pela ação do homem

Pequena árvore nativa, seu fruto é doce
como goiaba e morango e a madeira é
dura resistente

malcolm Manners Creative Commons

Moisés Silva Lima Creative Commons

nossa fauna

É

fácil confundir o mão-pelada com diversos outros animais, como quatis, ratos e até raposas.
Conhecido também por guaxinim, guaxelo,
jaguá-campeba e jaguaracambé. Possui uma espécie de
máscara nos olhos e uma cauda repleta de anéis pretos.
O nome científico é Procyon cancrivorus e a dieta
é composta por caranguejos (54% da sua dieta), frutos
(14%), anfíbios e peixes. O tato e o faro são aguçados,
tem excelente visão noturna, habilidade manual e,
de quebra, muita inteligência. Sua capacidade de
retenção de conhecimento pode durar um ano. Tanto que na escala evolutiva está um pouco abaixo dos
primatas.
Mamífero carnívoro, é solitário, noturno e terrestre,
vivendo próximo a fontes de água, como rios, mangues,
praias, baías e lagoas. Anda sobre a planta dos pés e
é hábil para nadar e escalar, competências necessárias
para subir em árvores quando procura por presas,
abrigo contra predadores, descanso e até mesmo
para nidificar, gerando 2 a 6 filhotes por gestação.
A destruição dos manguezais, atropelamento nas
rodovias, caça para utilização da pelem prática de tiros,
tráfico de animais e contaminação das águas são as
principais causas para a diminuição da população.

Á

rvore nativa de pequeno porte, de três a seis
metros de altura, o araçá, cujo nome científico é Psidium cattheianum (família Myrtaceae), ocorre em principalmente em restingas, Mata
Atlântica e Planalto Meridional, da Bahia até o Rio
Grande do Sul.
Conhecida também por china-guava, araçá-amarelo, araçazeiro, araçá-do-campo, araçá-vermelho,
araçá-doce, araçá-manteiga, araçá-da-praia, araçá-pera, araçá-de-coroa, araçá-rosa e araçá-de-comer,
produz anualmente grande quantidade de sementes viáveis. As flores são de coloração amarela e os
frutos têm coloração entre amarelo e vermelho.
Amadurecem entre setembro e março e tem sabor
parecido com o de goiaba e morango, sendo usado
em sucos, doces e geleias ou consumido in natura.
São apreciados pelos pássaros.
A madeira é utilizada para obras de torno, cabos
de ferramentas, esteios, para confecção de peças
que exijam resistência e, para lenha e carvão. Devido ao seu porte pequeno, é utilizada em paisagismos residenciais e públicos. Apesar de adaptável a
vários tipos de solo e clima, deve ser cultivada ao
sol e sem excesso de água.
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Cursos de reciclagem
Dois cursos relacionados às NR-20 e NR-35 deram suporte aos colaboradores que
manuseiam materiais inflamáveis e que realizam trabalho em altura

Acima o treinamento que se refere à NR 35, relacionada ao trabalho em altura acima de 2 metros

N

o final do ano passado, os colaboradores
da Marinas Nacionais receberam dois
treinamentos importantes, um relacionado à Norma Regulamentadora (NR) número
20, que determina parâmetros de segurança
para o manuseio e manipulação de inflamáveis
e líquidos combustíveis e outro à NR 35, que
estabelece os requisitos mínimos e medidas de
proteção para o trabalho em altura.
O treinamento para os frentistas do posto de
abastecimento do combustível da Marinas Nacionais forneceu noções elementares sobre os
riscos envolvidos nas atividades de manuseio de
líquidos combustíveis e inflamáveis afim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.
“Essas substâncias requerem procedimentos

adequados”, explica o bombeiro civil da Marinas
Nacionais, Marcio Falcão.

Trabalho em altura
Já o treinamento da NR-35 “Trabalho em Altura”,
abordou o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores que executem qualquer atividade
acima de 2 metros do nível do solo, onde haja risco
de queda.
“O importante é o colaborador saber identificar e
analisar os riscos potenciais, adotando as medidas
de prevenção e controle”, destaca Marcio Falcão.
“Também é fundamental ser capaz de agir em situação de emergência, incluindo noções de técnicas
de resgate e de primeiros socorros”, completa.
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Evento

II Workshop do
Dia do Marinheiro

Fotos: Rodney Domingues

Evento teve oficinas e palestras que levaram uma diversidade de conhecimento,
além de brindes e presentes, aos marinheiros participantes

Os marinheiros assistiram a diversas palestras, inclusive práticas, como a de primeiros
socorros, ministrada pelo bombeiro civil Marcio Falcão

P

por um pedaço de comida ou qualquer
elo segundo ano consecutivo, a
tipo de corpo estranho que fique enMarinas Nacionais organizou
talado nas vias respiratórias, impeum workshop dedicado aos madindo a pessoa de respirar. A técnica
rinheiros com informações práticas e
pode ser aplicada em adultos, crianteóricas ligadas à profissão e ao merças, grávidas e bebês.
cado náutico. O evento, realizado no
Às 10h, a Unináutica, que possui
dia 19 de dezembro, foi realizado nas
escritório na Marinas Nacionais, atua
dependências do Restaurant La Marina.
no mercado de compra e venda de
As palestras e oficinas foram minisbarcos usados e barcos novos e é retradas por com atividades teóricas e
Karen
Boer,
da
Safe
presentante exclusiva de lanchas do
práticas por colaboradores e parceiros
Boat, sorteou um
estaleiro Schaefer Yachts, ofereceu
com o objetivo de enriquecer o conhepresente especial e ainda
um coffee brake aos marinheiros.
cimento dos participantes.
distribuiu brindes a
Em seguida, às 10h15, Marcelo
A primeira palestra aconteceu às 9h,
todos os participantes
Huertas, representante da Nautispecial,
com o bombeiro civil da Marinas Nacioempresa que desenvolve produtos de limpeza bionais, Marcio Falcão. Foi abordada a Manobra de
degradáveis e ecológicos, com o menor impacto
Hemelich, uma técnica de primeiros socorros utiliambiental, destacou o uso de produtos ecoeficienzada em casos de emergência por asfixia, provocada
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Leila Pio alertou sobre a premente
necessidade da consciência ambiental
Marcelo Huertas deu dicas de apresentação
pessoal aos marinheiros

A Unináutica patrocinou os dois coffee
breaks do evento
tes na limpeza da embarcação e tratou dos cuidados
que o marinheiro deve ter com sua apresentação
pessoal. Ao final, foram distribuídos gratuitamente
diversos produtos da Nautispecial.

A degustação e aula prática do chef Francisco
Sousa foi sobre a sobremesa pudim de leite

Segunda parte
Depois do intervalo para o almoço, a responsável
pela área de meio ambiente da Marinas Nacionais,
Leila Pio, fez uma apresentação com o tema Problemáticas no Mar, salientou a urgente necessidade de
incorporarmos a educação e responsabilidade ambiental em nossas atividades.
Às 13h30, a representante da empresa líder em
seguros para o segmento náutico, Karen Boer, deu
explanações sobre como funciona o seguro e suas
modalidades, além de enaltecer a importância da
profissão de marinheiro para o mercado náutico
atualmente. A Safe Boat distribuiu sacolas, camisetas e outros brindes a todos os participantes.
Para dar explicações sobre sistemas de GPS, sonar
e radares, a equipe da Marine Express esteve presente. A empresa comercializa produtos de alta
tecnologia, entre elas a marca Raymarine, e presta
suporte de engenharia. Para alegria dos marinheiros presentes foi sorteado um aparelho de sonda
colorido de 4”.
Após novo coffee break oferecido pela Unináutica, a última oficina foi do chef do restaurante La

A apresentação da Raymarine pelos
representantes da MarineExpress
Marina, Francisco Sousa, que apresentou o tema de
Técnicas em Cozinha a Bordo, oferecendo uma aula
demonstrativa de uma sobremesa muito popular, o
pudim de leite.
A Marinas Nacionais agradece a presença de todos que prestigiaram o evento, com a certeza de que
é uma pequena mas importante colaboração para o
aperfeiçamento dessa importante categoria do setor náutico.
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Simulado

Aptos para
emergências
Exercício simulado é exigência da CETESB e deixa os brigadistas e o GAPA
aptos a evitarem incêndio e consequentes derramamentos de óleo

N

o dia 27 de novembro de 2019, os brigadistas
e o Grupo de Ação e Prevenção Ambiental
(GAPA) da Marinas Nacionais realizaram
mais um teste simulado para combate de incêndio.
Esse exercício é uma exigência da CETESB. O desafio
dessa vez foi acabar com o fogo em uma embarcação
localizada na bacia da Marinas Nacionais.
O treinamento teve início com o acionamento da
sirene de emergência ecoando pela marina. Os brigadistas e os integrantes do GAPA se reuniram no
ponto de encontro, localizado na portaria, para receberem as informações sobre a ocorrência. “Simu-

lar essas situações é muito importante”, explica
Leila Pio, que cuida do setor de meio ambiente da
Marinas Nacionais. “Dessa vez, demos ênfase na
comunicação com a equipe.”
A grande novidade foi a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os combatentes. “Foram adquiridos calça com suspensório, jaqueta, máscara, balaclava e luva”, conta Marcio
Falcão, bombeiro civil da Marinas Nacionais. “Esse
equipamento permite que os combatentes possam
se aproximar mais da embarcação em chamas sem
colocá-los em risco.”
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Fotos: Rodney Domingues

A equipe do bote espalha o cordão para conter
os produtos contaminantes que podem ter
vazado do barco em chamas
O tempo de resposta foi satisfatório e a ação
aconteceu sem imprevistos

A novidade do exercício foram os EPIs comprados para dar segurança e conforto aos combatentes

Contagem do tempo
Todo o exercício é cronometrado. “Essas informações são utilizadas para o relatório que é enviado à
CETESB”, diz Leila Pio. “O tempo de reação foi muito bom tendo em vista a distância da ocorrência em
relação ao ponto de encontro”, afirma Marcio. Os
brigadistas só ficam sabendo onde será a ocorrência
na hora que chegam ao ponto de encontro. “Precisamos simular como se o acontecimento fosse absolutamente real”, de acordo com Marcio.
O combatente David dos Santos da Silva, que participou do simulado, exalta a importância do exercício. “Conforme se treina, tem-se mais habilidade
e as ações saem mais naturalmente, sem afobação.”
Já o combatente Salvador Rezitano Filho conta
como foi a experiência de usar o EPI. “Foi suado, a

roupa é quente, mas me senti mais confortável e
seguro.”
Assim que os combatentes debelaram o “fogo”
que tomava conta da embarcação, a equipe de apoio
que fica no bote fez o cerco com cordão para isolar e
conter os possíveis contaminantes que “vazaram”.
“A distância em que foram instalados os cordões
absorventes em relação à embarcação foi apropriada”, constata Leila Pio.
O brigadista Osiel Almeida de Oliveira explica
que a ação tem de ser rápida para evitar o afundamento do barco. “Além de evitar o vazamento de
óleo, dá muito trabalho retirar do fundo da água”.
Ele destacou como a equipe está bem treinada.
“Está apta para combater qualquer incêndio dentro
da bacia ou da marina.”
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Alcatrazes à vista

Foto: arquivo: SEC Tupinambás

Mergulho autônomo e visita embarcada passaram a ser
permitidos no arquipélago do litoral norte de SP

Alcatrazes é o maior sítio reprodutivo de aves marinhas da
costa brasileira, conhecido como “Galápagos do Brasil”

A

lcatrazes é um arquipélago localizado em
São Sebastião e Ilhabela e a maior unidade
de conservação marinha das regiões Sul e
Sudeste. Entre visitantes e residentes, abriga 100
espécies de aves, 259 espécies de peixes, como a
garoupa, o tubarão-martelo, o cação-anjo, a raia-viola e a raia-manta, algumas delas sob ameaça
de extinção.
No final de 2019, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão do Arquipélago de Alcatrazes,
liberou para empresas autorizadas as operações de

mergulho autônomo e visita embarcada. Porém,
qualquer modalidade de pesca ou a presença de
barcos de recreio continuam vetadas. Em caso de
flagrante de pesca, todos os equipamentos são
apreendidos.
O analista ambiental do ICMBio, Apoena Calixto
Figueroa, explica que mostrar as belezas de Alcatrazes é uma das maneiras de sensibilizar a sociedade sobre o meio ambiente. “O objetivo é abordar
a importância da conservação da biodiversidade e
das unidades de conservação para a manutenção
de serviços ambientais relevantes.”

Foto: Mayra Y. Rocha

Foto: Alvaro Augusto Santos Moura
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Os visitantes poderão chegar próximos do
arquipélago e avistar as fragatas

Operadoras autorizadas
O ICMBio criou um Plano de Manejo com participação do seu conselho consultivo, da Marinha do
Brasil, dos operadores de turismo e pesquisadores
parceiros, inclusive com uma reunião ocorrida com
marinheiros e clientes da Marinas Nacionais.
O maior foco é a observação de aves marinhas de
acordo com Apoena. “As espécies que lá nidificam
representam os atrativos visuais mais impressionantes, com destaque para as fragatas e os atobás”.
Para minimizar os impactos do turismo, os operadores de mergulho em Alcatrazes foram cadastrados

e capacitados e as embarcações autorizadas passaram por adequações para retenção total de resíduos,
assim é possível evitar danos aos ambientes recifais.
O trajeto de 2 a 3 horas de barco, dependendo das
condições do mar, funcionam de quarta a domingo,
das 8h às 16h. Não é cobrada nenhuma taxa de ingresso no Refúgio de Alcatrazes para os visitantes,
porém, não é permitido desembarcar nas ilhas.
Qualquer visitante por meio das operadoras autorizadas com embarcações cadastradas cuja listagem
pode ser acessada no site http://www.icmbio.gov.br/
refugiodealcatrazes.
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Bandeira Azul

Sétima
temporada
Conquista foi celebrada com o hasteamento da
bandeira no dia 30 de novembro de 2019

Fotos: Rodney Domingues

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

N

o sábado, dia 30 de novembro, subiu uma
nova Bandeira Azul da Marinas Nacionais. É
o início de uma nova temporada relativa aos
anos de 2019-2020, a sétima conquistada pela Marinas Nacionais.
Desde 2013, a Marinas Nacionais tem investido
no selo, comprometendo-se com o cumprimento de
critérios distribuídos nas seguintes categorias: educação e informação ambiental, qualidade da água,
segurança e gestão ambiental.

O Código de Conduta Ambiental formulado pela
Marinas Nacionais aplica-se a todos os colaboradores, marinheiros, prestadores de serviços, clientes,
comunidade e demais frequentadores. Tem como
objetivo construir regras de condutas sustentáveis
de uso dos equipamentos e espaço da marina, visando sempre a excelência ambiental.
Entre as condutas encorajadas pela aplicação do
Programa Bandeira Azul na Marinas Nacionais estão:
- uso de produtos ecologicamente viáveis para
pintar e limpar sua embarcação;
- sempre denunciar violações do código de conduta da Marinas Nacionais e da legislação vigente;
- economizar água, eletricidade e combustível;
- incentivar outros navegadores a seguir o código
de conduta da Marinas Nacionais.
Criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), o Programa Bandeira Azul é um selo
de caráter socioambiental amplamente reconhecido em todo mundo e cujo operador no Brasil é o
Instituto Ambientes em Rede (IAR).
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gastronomia

Dourado à
Caiçara

Francisco Sousa

Prato do restaurante La Marina combina sabor e nutrientes saudáveis

O

Dourado grelhado na folha de bananeira, pupunha fresca grelhada,
farofa de camarão e banana da terra grelhada na própria casca

Dourado do Mar é um dos peixes mais velozes. Pode passar de 2 metros e pesar mais de
40 quilos. Mas a média é 12 quilos. É encontrado em abundância em áreas tropicais, do litoral
do Amapá até o de Santa Catarina. Sua textura firme
é perfeita para assados. Já o sabor é exuberante! Ao
preparar essa receita grelhada na folha da bananeira, selada pelo calor, conserva-se boa parte dos nutrientes, além de absorver o alto teor de antioxidan-

te e aroma que a folha da bananeira possui.
Para acompanhar essa delícia das águas salgadas,
o prato leva pupunha fresca grelhada, um palmito
extremamente leve e versátil, de sabor adocicado e
suave. A pupunha tem uma textura macia e menos
fibrosa do que os demais tipos de palmito, pouco
calórica e muito rica em nutrientes. Ainda acompanha a saborosa farofa de camarão e banana da terra
grelhada na própria casca. Vamos provar?
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Combustíveis
O Regulamento Interno normatiza a relação
contratual entre a Marinas Nacionais e o cliente

Rodney Domingues

Deve ter instalado na embarcação
um equipamento de retorno junto
ao tanque a fim de evitar o
transbordamento de combustível

O

Regulamento Interno do Cliente da Marinas
Nacionais é o documento que estabelece as
relações contratuais entre ambos. É o instrumento pelo qual os donos dos barcos e os frequentadores, devem seguir, de acordo com a legislação vigente e normas regulamentares.
O item 5.7, cujo título é “Combustíveis”, determina as recomendações e cuidados devem ser seguidos
para o abastecimento da embarcação. Confira no
texto transcrito abaixo e não deixe de solicitar uma
cópia do Regulamento Interno ao setor de atendimento ao cliente.

5.7. Combustíveis
- 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 combustíveis,
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 com que o tanque transborde ao ponto de regurgita diesel pelo suspiro.
- Na embarcação deve ter instalado um equipamento de retorno junto ao tanque a fim de evitar
este tipo de ocorrência.
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Empório La Marina

novidades para o barco e para você

Chazam

Vinho bem conservado

Divulgação

Quer começar o final de semana com a
sensação de bem estar e saúde?

A

Chazam é uma linha de bebidas a base de chá
100% natural e vegano. São três sabores de
capim santo, também conhecida como capim
cidreira, capim limão, capim cidró ou citronela de
Java, fonte rica de nutrientes, auxilia no tratamento
e prevenção de doenças, é amiga do bem estar e do
corpo, maravilhoso para saúde e uma de camomila
combinados com outros sabores naturais que foram
uma bebida extremamente saudável e refrescante.
A primeira combinação de capim santo é com mel
de laranjeira e limão. O mel é conhecido pela forte ação
antimicrobiana e antioxidante e por possuir diversos
minerais e nutrientes, com destaque para o potássio
e os carboidratos. Já o limão tem alta concentração
de vitamina C.
O segundo sabor é de Camomila com Mel e Limão.
A Camomila é uma planta medicinal utilizada pelo
homem como um remédio natural para prevenir diversas doenças.
Já a mistura do capim santo com frutas vermelhas
traz substâncias com efeito antioxidante, rica em fibras, vitaminas, minerais e baixa caloria. A Cranberry
e a Framboesa são duas frutas ricas em cálcio, sódio,
vitaminas, proteínas, antioxidante e fibras.
O sabor Capim Santo, Beterraba e Maçã possui poderosas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e desintoxicantes. Já a maçã é uma fruta rica em
vitamina C auxiliando no controle do colesterol.
Todos os sabores estão disponíveis para serem apreciados no restaurante La Marina e no Empório La Marina.

O Albicchiere levou o prêmio
de inovação da feira de tecnologia de Las Vegas, nos EUA,
a CES 2020. A grande sacada
é o Smart Wine Bag do dispositivo que armazena uma
garrafa de vinho mantendo
a temperatura de sua preferência ou seguindo as recomendações das vinícolas
(seja 4°C - 20°C) usando o
aplicativo Albi, colhidas
pela tecnologia NFC. Assim,
é possível apreciar apenas
uma taça e conservar em
condições ideais o resto por
até 6 meses a partir da
data de abertura. No entanto, ainda não está disponível para venda e seus inventores italianos planejam usar o Kickstarter para crowdfunding de produção. Os primeiros investidores
receberiam um dispositivo por US$ 249. Para controle dos pais, é possível bloquear o acesso às crianças
quando você não estiver por perto.

Rato eletromagnético
Chegou ao Brasil o mouse sem
fio MX Master 3 da Logitech,
modelo top de linha da marca. Além do formato mais
anatômico, permite mais
controle e velocidade de movimentos, mesmo sobre
materiais lisos como
o vidro, graças ao
sensor eletromagnético e a um rastreador de superfície. Parece flutuar e
não faz barulho.
Também
oferece
personalização para
Adobe Photoshop, Premiere Pro, Chrome, Safari,
Word, Excel e PowerPoint.

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

