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Segurança

Lazer & responsabilidade

Rodney Domingues

Navegar, para muitos, é
uma atividade de lazer. Porém, desfrutar dos prazeres
que um barco proporciona
requer muitas responsabilidades, como respeitar as Normas da Autoridade Marítima
(NORMAM) e a sinalização
náutica, realizar a manutenção preventiva e conduzir a
embarcação com prudência.
Assim como para conduzir os automóveis, é exigida
habilitação para barcos, a Arrais Amador, emitida pelas
Capitanias dos Portos e fiscalizada pela Marinha do Brasil.

Ela permite a condução de
barcos em rios, lagos, canais
e praias, até 926 metros da
costa (meia milha náutica).
As outras categorias são de
Mestre Amador e de Capitão
Amador, que permitem, entre
outras coisas, a navegação
por mares internacionais.

Condição do tempo
Antes de sair para um passeio, é imprescindível verificar
as previsões meteorológicas
e informar-se sobre eventuais
sinais de mau tempo, comuns nessa época do ano.

Também é obrigação do condutor do barco, avisar à entidade náutica (marina, iate
clube, condomínio ou outros),
o destino e a previsão de volta, para facilitar a descrição e
a localização da embarcação
em caso de emergência.
Outra dica é a administração do combustível. O ideal é
reservar 1/3 do tanque para a
ida, 1/3 para a volta e manter
1/3 como reserva. Em caso
de reabastecimentos, aconselha-se a calcular as paradas com margem de segurança.

Solidariedade
Tão importante quanto a habilitação, é o respeito à sinalização
náutica, pois é ela que garante
um caminho seguro e iluminado.
Evitar e denunciar depredações
é um ato de cidadania, assim
como não poluir o mar com resíduos gerados durante o passeio.
Em situações de perigo, é
obrigação prestar auxílio no
mar, nos portos e nas vias interiores navegáveis. Se não for
possível ajudar com segurança, comunique imediatamente
à entidade náutica ou à Capitania dos Portos.<

Ao navegar, não deixe de:

A obrigação do condutor e dos passageiros

- verificar todos os equipamentos de comunicação;
- informar o plano de navegação à entidade náutica;
- levar cartas náuticas da região de navegação;
- possuir o material de salvatagem exigido pela Capitania dos Portos;
- realizar a manutenção preventiva da embarcação;
- ter a bordo colete salva-vidas para todos os tripulantes;
- respeitar a capacidade de lotação da embarcação;
- conduzir com prudência e em velocidade compatível;
- ser solidário, prestando ajuda.

O condutor deve:
- 		 orientar os passageiros a
auxiliá-lo, quando
necessário;
- 		 informar o uso adequado
dos equipamentos;
- 		 treinar um passageiro, no
mínimo, em caso de
necessidade de substituí-lo.

Os passageiros devem:
- obedecer, sem questionamentos,
a ordem do condutor;
- executar com atenção as tarefas
solicitadas pelo condutor;
- obedecer as regras de
comportamento a bordo, não
colocando em risco a si próprio
e aos demais.

Apresentação

Bê-a-bá da
Gestão
Ambiental

Sala de rádio

> dê preferência para
alimentos orgânicos.
Alimentos que são
produzidos com
fertilizantes químicos e
agrotóxicos, contaminam
e empobrecem o solo e
prejudicam os rios;
> diga não aos alimentos
transgênicos. As sementes
transgênicas atrapalham
a biodiversidade quando
se cruzam com
variedades originais.
Além disso, ainda não
foram devidamente
conhecidos os efeitos na
saúde e meio ambiente;
> varie o cardápio de
peixes. Assim alivia-se a
pressão sobre as espécies
mais consumidas.<
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É possível colaborar com
o meio ambiente na hora
de comer. Como?

Ter um plano de navegação é uma regra primordial,
além de ter conhecimento prévio sobre a região destino.
Com o plano em mão, devese avisar à marina ou iate-clube, para a confecção do Aviso
de Saída, documento que
descreverá a localização e as
características da embarcação
em casos de emergência.
Na Marinas Nacionais, o

Aviso de Saída é elaborado
pela Sala de Rádio, que opera
pelas freqüências 68/69/74
VHF Delta 45, com alcance de
Guarujá a Ubatuba. Toda embarcação deve informar à Sala
de Rádio da Marinas Nacionais,
a quantidade de pessoas, o
destino e a previsão de horário
de retorno, assim como avisar
a previsão de volta à marina.
O rádio-operador Gabriel
Donizete de Oliveira, que já trabalhou no Iate Clube de Santos, destaca a importância que
a sala de rádio proporciona ao
navegador. “A sala de rádio presta apoio às embarcações que
saem para o mar”, conta. “Seja em
uma emergência ou para forne-

cer informações, o rádio-operador está pronto para solicitar
socorro ou orientar”, diz Gabriel.
São diversas as situações
vividas por Gabriel como rádio-operador. Em uma ocasião, aconselhou ao usuário,
via rádio, para voltar à marina,
mesmo com o casco danificado após colidir com uma pedra. “Com o barco em movimento entrava menos água e
o retorno foi seguro”, explica.
“O rádio-operador tem que
transmitir tranqüilidade ao condutor e orientar com responsabilidade”, ressalta.
A Sala de Rádio da Marinas
Nacionais funciona de quinta a
terça-feira, das 8 às 17h00.<
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Ilhabela rima com vela
Entre os dias 7 e 14 de
julho de 2007, ocorrerá a 34ª
Semana Internacional de
Vela de Ilhabela, o maior
evento do gênero da América Latina. Denominada Rolex Ilhabela Sailing Week, a
regata atrai todos os anos
mais de 200 barcos e cerca
de 1.500 velejadores, desde
profissionais a amadores

vindos de toda a América Latina.
Conhecida como a capital da vela, devido às águas
abrigadas do Canal de São
Sebastião, Ilhabela proporciona excelentes condições
para a prática de windsurf,
vela oceânica e às diversas
classes de monotipos.
Outra atração da ilha é a

Mata Atlântica, entremeada
por cerca de 400 cursos
d’água que formam belíssimas cachoeiras. Ilhabela é
ladeada por 129 km de costões que abrigam uma diversificada flora e fauna marinha, com peixes, golfinhos,
tartarugas e até baleias.
A região é famosa por
conter muitos naufrágios e

ilhotas que proporcionam
bons pontos para mergulho,
devido à transparência e boa
visibilidade de suas águas.
Do grande número de navios naufragados em volta
de Ilhabela, seis são explorados pelos mergulhadores.
Outro ótimo programa é conhecer as praias mais isoladas em passeios de barco.<
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Gestão Ambiental

Aperfeiçoamento contínuo
Por meio de um Sistema de Gestão Ambiental, a Marinas Nacionais
quer melhorar continuamente seu desempenho ambiental
bons resultados são padronizados e os não alcançados são
re-planejados. A melhoria contínua é alcançada a cada rodada
do ciclo PDCA, buscando a excelência do SGA.
Rodney Domingues

Um dos diferenciais da Marinas Nacionais é sua localização
privilegiada. Por estar cercada
pelo Parque Estadual da Serra
do Guararu e pela vegetação da
Mata Atlântica, a direção da Marinas Nacionais assume especial
atenção aos impactos ambientais de suas atividades.
Para atender estas questões,
está se implantando um Sistema de Gestão Ambiental (SGA),
baseado nos requisitos da NBR
ISO 14001/2004. O SGA faz parte
do Sistema Integrado de Gestão
(SIG), que está reestruturando a
administraçao do complexo. O
administrador da Marinas Nacionais, Alejandro Comas, destaca
que um dos benefícios do aprimoramento da gestão é a profissionalização.“Queremos agregar
mais qualidade à nossa prestação
de serviços”, explica Alejandro.
De acordo com Arlete Zutin,
consultora da empresa Ativa Ambiental, contratada para a implantação do SGA, o sucesso do projeto depende do comprometimento de todos os envolvidos,
como colaboradores, prepostos,
fornecedores, clientes, comunidade e a direção da marina. “O
papel da direção é preponderante, definindo a política adotada pela empresa, baseada na
sua missão, visão e valores, e garantindo os recursos necessários para a implantação e implementação do SGA”, afirma Arlete.

Alejandro Comas, Daniela M. Silva e Arlete Zutin,
cuidando da implantação do Sistema de Gestão Ambiental

Ciclo PDCA
Para a implantação do SGA é
utilizado o ciclo PDCA, um modelo para controlar o processo
com informações padronizadas,
gerando constantes melhorias,
composto por quatro fases:
Planejamento: mapeamento e
avaliação dos impactos ambientais das atividades, definindo os objetivos para atendi-

mento da política ambiental;
Desenvolvimento: definição de
responsabilidades, dos controles operacionais e das estratégias para atendimento de emergências, além da realização de
treinamentos;
Verificação: fase para verificar se
as ações realizadas correspondem ao Planejamento;
Análise Crítica: a alta direção
avalia os resultados do SGA. Os

A Marinas Nacionais está na
fase de Planejamento, com o
desenho das áreas e a avaliação dos impactos ambientais.
Na fase seguinte, de Desenvolvimento, serão criados procedimentos e controles, atendendo
à legislação pertinente.
A responsável pela Organização, Sistemas e Métodos
(OSM), Daniela M. Silva observa
que para atingir os objetivos do
SGI, que inclui o SGA, é necessário o compromisso de todos.
“Reavaliar o trabalho cotidiano
é um exercício necessário”, conta. A idéia já está sendo disseminada. “Estão surgindo lideranças naturais”, avalia Daniela.
Um dos reflexos do SGA é o
monitoramento mais aperfeiçoado, que elevará à excelência dos
serviços. “Todos os setores deverão apresentar evidências da
eficiência de suas atividades”,
esclarece Arlete. “Os benefícios
do SGA são para todos, desde
o cliente até a comunidade da
Marinas Nacionais, que contarão
com o uso racional dos recursos
naturais, bem como a preservação e a conservação do Meio
Ambiente”, finaliza Arlete. <

Na definição do Sistema Integrado de Gestão, a Missão e a Visão da Marinas Nacionais foram revistas e atualizadas, para
refletir seu principal “negócio”, sua clientela e a razão de sua existência:
NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO

“Prover aos nossos clientes o melhor em infra-estrutura, serviços e segurança na guarda e manutenção de embarcações, em harmonia com o
meio ambiente.”

“Ser uma empresa líder e inovadora no setor náutico, gerando valores
aos clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade.”

