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Palestras e
treinamentos serão
ministrados aos
prestadores de serviços.

Gestão Ambiental
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Consciência ecológica
Instalada no Parque Estadual
da Serra do Guararu, na Ilha de
Santo Amaro, e cercada de vegetação da Mata Atlântica, a
Marinas Nacionais está iniciando a adequação ambiental de
suas atividades. O objetivo é reafirmar a consciência ecológica que permeia a administração do complexo e atender às
solicitações dos órgãos de
controle ambiental.
De acordo com Alejandro Rodriguez, administrador da Marinas Nacionais, a implantação da
Gestão Ambiental irá além das
exigências da rigorosa legislação ambiental brasileira. “A conseqüência da implementação
desse programa é a certificação
ISO 14001, um pioneirismo no
ramo náutico da região”, afirma.
Por tratar-se de um complexo
de atividades e não apenas uma

garagem náutica, a tarefa da
certificação depende da colaboração de toda a comunidade
que freqüenta a Marinas Nacionais. Isso implica na adoção de
uma nova consciência, como,
por exemplo, separar o lixo, transformando-o em resíduos que
terão destinação apropriada.
“A participação do proprietário do barco é fundamental, estimulando sua tripulação e prepostos a seguir as orientações que
são transmitidas pela Marinas
Nacionais”, explica Alejandro.
Já foram contratadas empresas para recolhimento dos materiais contaminados, como estopas impregnadas de óleo.
Latas, vidros, madeiras e papéis serão repassados a entidades que cuidam de material
para reciclagem, atuantes na
região. “Queremos nos tornar

um ponto de apoio e um referencial da região para a destinação de resíduos”, conta o
administrador.

Prevenir para não remediar
A manutenção preventiva das
embarcações, feita pelos proprietários, também é importante para evitar acidentes
com danos ambientais, tanto
em terra quanto no mar.
A região das Marinas Nacionais é valorizada pela riqueza
natural, porém é vulnerável à intervenção humana. “Estamos
cercados por mangues, que
são reservatórios de alimentos
para diversos tipos de peixes”,
explica Alejandro. “Queremos
fazer dessa preocupação com
a preservação natural mais um
diferencial e a marca de nossos
serviços”, finaliza Alejandro.<

Alejandro Rodriguez:
preservação será a marca de
nossos serviços.

Apresentação

Uma história
marcada pelo
pioneirismo
Nos anos 70 e 80, o conceito
de marina, enquanto complexo
de atividades com infra-estrutura náutica e de lazer, não havia se difundido no Brasil. Com
exceção do Iate Clube de Santos e do Rio de Janeiro, existiam
apenas garagens náuticas.
A Marinas Nacionais foi a primeira marina brasileira e começou a operar em 1979, após
levantar um hangar com capacidade para empilhamento de
até 20 barcos.
Em 1987, com a construção
da bacia com capacidade para
120 barcos, a Marinas Nacionais totalizou 420 vagas. “Foi
um investimento grande e bastante trabalhoso”, conta Juan
Alfredo Rodriguez, um dos fundadores da marina.
Atualmente, a estrutura da Marinas Nacionais fornece diversos
benefícios ao proprietário de

A implantação da
Gestão Ambiental
mudará a rotina da
Marinas Nacionais,
visando a adequação
ambiental das
operações. Nesta
edição, mostraremos
os cuidados que são
necessários durante o
abastecimento no
posto de combustível:
>a operação deve ser
feita, preferencialmente,
pelo frentista ou sob
sua orientação;
>motores e aparelhos
elétricos devem estar
desligados;
>a bomba deve ser
acionada no modo
manual, sem o
travamento do gatilho;
>o marinheiro deve
calcular a quantidade
aproximada de
combustível
necessário;

O primeiro hangar,
onde tudo começou.

barco: ampla área de estacionamento, segurança 24 horas,
posto de combustível, restaurante, loja de conveniência, piscina, playground, vestiário, entre outros.
“O cliente vem com a família,
para passar o dia aqui, às vezes,
traz até o cachorro, e encontra
muita hospitalidade”, d i z Juan,
que possui muitos clientes que
tornaram-se amigos. Ele relata
que há pouco tempo, orientou
o filho de um amigo a comprar
o primeiro barco. “A cultura náutica é muito nova e os clientes
acabam nos pedindo conselhos, seja para a compra do
barco, seja para a previsão de
despesas, entre outras dúvidas”, explica.

Infra-estrutura em serviços
A Marinas Nacionais investiu
para atender as necessidades

Fotos: Rodney Domingues

Bê-a-bá da
Gestão
Ambiental

dos clientes. Pequenos serviços como pintura, laminação,
polimentos e reparos são realizados na oficina, que está sendo ampliada.
Em breve, outra boa novidade será a ampliação do serviço
de fornecimento de energia
elétrica, obra já iniciada e com
entrega prevista para os próximos meses.
Além do investimento em infra-estrutura, a Marinas Nacionais investe em profissionalização. “Atualmente, o cliente é
mais interessado e exigente.
Quem não acompanha as mudanças, perde mercado”, alerta Juan Alfredo Rodriguez.
Finalmente, para honrar a tradição de pioneirismo em suas
atividades, a Marinas Nacionais
está adequando ambientalmente as suas atividades, em busca da certificação ISO 14001.<

Posto de
combustível:
infra-estrutura
completa.

>CUIDADO para
evitar o afogamento do
respiro, que pode
causar
derramamentos.

Para Juan Alfredo
Rodriguez, é
preciso mudar
para atender a um
cliente cada vez
mais exigente.
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Acompanhe os principa
is even
Agenda Náutica tos lig
ados ao

29/abril - Volta ao Mundo: Regata Costeira de Baltimore e Annapolis (EUA)
06 a 14/maio - Rio Boat Show - Marina da Glória - Rio de Janeiro
07/maio - Volta ao Mundo: Largada da 6ª Perna - Annapolis (EUA)
11/maio - Volta ao Mundo: Largada da 7ª Perna - Nova York (EUA)
13/maio - 4ª Regata do Campeonato Santista - Santos

Estacionamento
cheio é sinal de
casa repleta de
“amigos”.

co:
mundo náuti
19 a 21/maio - Classe 1 Motonáutica - GP da Espanha
21/maio - 5ª Regata do Campeonato Santista - Santos
29/maio - Volta ao Mundo: Regata Costeira de Portsmouth (Inglaterra)
02 a 04/junho - Classe 1 Motonáutica - GP da França - Cannes (França)
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d
co
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Gestão Ambiental

Arquivo pessoal

Em busca da
Certificação ISO 14001

O informativo da Marinas
Nacionais conversou com o diretor
da empresa Ativa Ambiental,
Ivanilson Lescio, que está
coordenando a implementação da
Gestão Ambiental:

Qual o objetivo da Gestão
Ambiental?

Além da adoção de uma consciência
social, contribuir para a preservação
dos recursos naturais e dos atrativos
paisagísticos e, por conseguinte,
garantir a continuidade das
atividades.

De que forma a Marinas
Nacionais se beneficiará da
adequação ambiental?

O operador de
empilhadeira Daniel
Jorge da Silva
participou
ativamente da
palestra.

No dia 13 de abril, a empresa Ativa Ambiental, contratada
para a implantação da Gestão
Ambiental, ministrou uma palestra aos funcionários e pessoal terceirizado da Marinas
Nacionais.
Durante a apresentação, os
instrutores da Ativa Ambiental
esclareceram conceitos básicos de respeito ao meio ambiente e explicaram a necessidade da conformidade ambiental para a conquista da
certificação ISO 14 001, objetivo da Marinas Nacionais.
O operador de empilhadeira Daniel Jorge da Silva, que trabalha há 9
anos na Marinas Nacionais, participou ativamente da palestra e
considerou muito importante a criação
de procedimentos que minimizem o impacto
sobre o meio
ambiente. Ele
confessa que
aprendeu o

quanto era simples ajudar com
um exemplo que veio da própria Administração. “O Sr. Alejandro, administrador da marina, me mostrou o cuidado que
devemos ter até com o descarte de uma simples bituca de
cigarro, que eu fazia sem a menor preocupação.”
Numa segunda etapa, toda a
população que presta serviços
na Marinas Nacionais, como marinheiros e trabalhadores eventuais contratados pelos proprietários de barcos, passarão por
treinamentos conforme cronograma previamente divulgado.
Com o avanço na implantação da Gestão Ambiental, modificações serão incorporadas
ao Regimento Interno e novas
responsabilidades serão exigidas dos freqüentadores do
complexo.<

Os empreendimentos lindeiros aos
cursos d´água, como a Marinas
Nacionais e os condomínios da
Serra do Guararu, dependem
fundamentalmente da qualidade da
água, o que se faz a partir do
gerenciamento de resíduos sólidos
e efluentes.

O que é fundamental para o
sucesso desse projeto?

A implantação de recursos
tecnológicos tem que estar aliada à
capacitação dos recursos humanos
para que tenhamos um resultado
final satisfatório. Estamos
implantando um plano de educação
ambiental para que todos os
colaboradores, marinheiros e demais
prestadores de serviços que aqui
executem suas atividades, passem
por treinamentos, palestras e cursos
com reciclagens periódicas. É muito
importante a colaboração e o
comprometimento de cada um.

Qual é a expectativa da
Ativa Ambiental para esse
projeto?

É grande nosso entusiasmo por
estarmos à frente desse projeto.
Esperamos que a iniciativa pioneira
da Marinas Nacionais seja seguida
pelas demais empresas e
condomínios da região.<
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Guarda-vida

Cuidados sob o sol
Pele cor de bronze, bonita e saudável...
Saudável? Nem sempre. Estudos tem revelado que a exposição exagerada da pele
ao sol, pode causar diversas seqüelas.
Entre os pecados do bronzeamento
está a aparência de envelhecimento que
ele deixa na pele. Um contra-senso para
quem quer melhorar a aparência.
Outra conseqüência é o aparecimento
de melanomas, forma mais mortal do câncer de pele. Um sinal típico da doença são
manchas negras de formato irregular ou
que sangram. A boa notícia nesse caso é
que, quando detectado precocemente, é

facilmente tratado.
O sol também causa danos aos olhos,
como conjuntivites e catarata, um embranquecimento das lentes dos olhos
que obscurece a visão e é uma das maiores causadoras de cegueira no mundo.
Outro perigo é o desenvolvimento de
alergia ao sol, causada pelo uso de cosméticos, perfumes ou remédios que contenham substâncias fotossensibilizantes.
E se você pensou que o bronzeamento
artificial pode ser a solução, enganou-se.
Os médicos avisam que ainda não existe
método de bronzeamento seguro.<

Mesmo nas estações de outono e
inverno, óculos de sol, bonés e
roupas leves são recomendados
para se andar sob o sol. Evite
também olhar diretamente para o
sol ou em reflexos dele na água,
pedras ou areia. O uso de filtros
solares é obrigatório, mas
escolha os que possuem as
seguintes características:
• resistência à água;
• proteção contra a radiação
UVA e UVB;
• não comedogênico, ou seja,
que não induzem a formação
de cravos e espinhas;
• ausência de fragâncias ou
corantes, pois diminuem o
risco de fotoalergias.

Mar à vista

Canalde Bertioga
rador há mais de 20 anos da
Marinas Nacionais, o Canal é
um refúgio seguro para iniciar
as primeiras navegações. “As
águas abrigadas oferecem ótimas condições para quem começa a navegar ou para observar os pássaros e a vegetação
natural da região”, indica Luiz.
Nas margens do Canal, estão
o Forte São João, a foz do Rio
Itapanhaú (rio em cuja cabecei-

ra já foi registrado o maior volume de chuvas do País) e a
balsa que faz a travessia Bertioga-Guarujá, onde se pode
conhecer o Farol da Armação
sobre a Pedra do Corvo. Na
região, também estão as ruínas da Ermida de Santo Antonio do Guaibê, da Fortaleza de
São Felipe e da Armação da
Baleia.<

Recomendação ecológica:
evite navegar em alta
velocidade pelo Canal de
Bertioga e seus rios, para
não prejudicar a fauna
presente nos mangues.
Antes de iniciar um passeio marítimo, independentemente do tamanho do percurso, leve sempre uma carta náutica para uma navegação com segurança.

Rodney Domingues

Local onde está instalada a
Marinas Nacionais, o Canal de
Bertioga abriga grande beleza
natural e separa a Ilha de Santo
Amaro de Bertioga e da parte
continental de Santos.
Em suas águas tranqüilas, encontra-se uma exuberante vida
marinha, especialmente o robalo, que alimenta-se do camarão
branco presente nos manguezais da região.
Para Luiz César Dias, colabo-

