Papel 100% reciclado. Composição: 75% de
aparas pré-consumo (material reciclado dentro
da fábrica) e 25% pós-consumo (material oriundo
da coleta urbana). Fonte: Suzano Papel e Celulose

Transparência
e valor

V

ocê já deve ter percebido que o Boletim da
Marinas Nacionais mudou. Mas não foi apenas o papel, agora reciclado, ou o projeto gráfico renovado. O projeto
editorial também foi alterado
e faz parte de um Plano de
Comunicação que foi elaborado pela Marinas Nacionais.
O objetivo do Plano de Comunicação é dar visibilidade e
transparência aos valores adotados pela Marinas Nacionais,
conversando com todos os públicos que interagem com a
marina. Para o administrador
da marina, Alejandro Rodriguez
Comas, não basta apenas a empresa ser competente e responsável, é importante que todos
saibam. “É preciso reforçar junto aos diversos públicos, o compromisso com a excelência em
prestação de serviços, que se
tornou uma tradição da Marinas Nacionais.”
Assim, passou a ser tarefa
do Plano de Comunicação, conhecer as expectativas e dialogar com todos os segmentos. “Queremos ouvir os clientes”, explica Juan Alfredo
Rodriguez, diretor da Marinas
Nacionais. “Uma das metas é
realizar pesquisas para identificar os pontos que merecem
aperfeiçoamento e reforçarmos as qualidades que podem
ser detectadas”, completa.
Projeto editorial
Uma das novidades é a seção
Gente do Mar. Por meio dela
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O

restaurante da
Marinas Nacionais
preparou uma
programação especial
com festivais culinários
diferentes para os
sábados. Confira:
Dia 27/10:
Queijo e vinho
Dia 24/11:
Comida Japonesa
Dia 29/12:
Comida Italiana
Dia 26/01:
Frutos do Mar
As reservas devem ser
feitas antecipadamente
pelo telefone
(13) 3305-1494.

será mostrada a história, fatos curiosos ou dicas de pessoas cujas vidas estejam ligadas ao meio náutico.
Outra seção nova é Diário
de Bordo, onde os leitores estão convidados a mandar narrações ou dicas de passeio no
mar, inclusive com publicação
de fotos. Aguardamos colaborações.
Novo site
O site da Marinas Nacionais
também passou por mudanças.
Redesenhado, possui previsão
do tempo em todas as páginas,
área de notícias, informativos
da Administração e canais de
comunicação com os departamentos da Marinas Nacionais.
Além disso, está sendo lançanda a versão online do Boletim e o email marketing, que
divulgará programações culinárias, culturais e ofertas da Marinas Nacionais. Para receber
as novidades em seu email,
basta cadastrá-lo no site www.
marinasnacionais.com.br <

Reprodução do novo
site da Marinas
Nacionais

O horário de atendimento
será ampliado no período
de outubro a janeiro:
sextas, sábados e
feriados, das 8 às 21h;
domingos, das 8 às 19h30;
segundas, terças e
quintas, das 8 às 17h.

O restaurante da Marinas
Nacionais terá uma
programação especial

A programação e horário
dos festivais culinários
estarão disponíveis no
site www.marinas
nacionais.com.br <

MEIO AMBIENTE

Secretaria
Náutica

A

Secretaria Náutica é o
departamento responsável pela logística das
manobras na Marinas Nacionais.
É por meio dela que o Departamento Náutico recebe as
instruções para descidas e subidas das embarcações, além
de determinar as vagas para
pernoite na bacia.
Os relatórios informatizados
para pedidos de descida ou
subida são gerados e atualizadas a cada 30 minutos, seguindo a ordem cronológica
de solicitação. Mas os pedidos
só são atendidos, desde que o
marinheiro, preposto ou cliente esteja no barco.

Saulo, responsável pela
Secretaria Náutica

Recomendações da Secretaria Náutica:
- as descidas só são realizadas na presença do cliente
ou responsável autorizado;
- é muito importante que o
cliente comunique à Sala
de Rádio, o destino do
passeio, quantidade de pessoas e a hora do retorno,
assim como qualquer alteração posterior de planos.
O telefone da Secretaria Náutica é (13) 3305-1421, opção
2 ou email secnautica@marinasnacionais.com.br <

DIÁRIO DE BORDO
Leitor, mande o seu relato sobre uma viagem de barco ou dica de destino.
Os melhores relatos ou dicas serão publicados no Boletim da Marinas Nacionais e
ganharão um brinde especial. O email para envio é marketing@marinasnacionais.com.br

Passeio
ecológico

Ao lado, um refrescante
tobogã no meio da Mata
Atlântica. Abaixo, a
preservada Praia Preta.

A Secretaria Náutica é responsável pela documentação
da embarcação e pelo cadastramento dos marinheiros, verificando a experiência pregressa deles e a documentação necessária para o exercício
da profissão. “Trabalhamos em
conjunto com todos os departamentos da marina”, conta o
responsável pelo setor, Saulo
Rodrigo Rodrigues da Silva, há
3 anos na função.
O cadastro de marinheiros
gera um banco de currículos
disponível aos clientes interessados, o que se torna um diferencial dos serviços prestados
pela Marinas Nacionais.

Fotos: Rodney Domingues

O

smar Bento de Oliveira,
conhecido como Tigrão,
é marinheiro na Marinas Nacionais há 21 anos. Nascido e morador da Praia Branca,
tornou-se um defensor da Mata
Atlântica. Há pouco tempo,
plantou diversas árvores frutíferas no caminho de pedras que
leva do atracadouro da balsa
Guarujá-Bertioga à Praia Branca. “Daqui a alguns anos, as
pessoas observarão pássaros
comendo os frutos dessas árvores e se beneficiarão de sua
sombra”, diz orgulhoso.
Tigrão faz questão de ressaltar exemplos de cuidados com
o meio ambiente. “Acho que a
Marinha deveria passar avisos
por rádio regularmente sobre a
velocidade máxima de 5 nós no
Canal de Bertioga. A alta velocidade está acabando com os
mangues da região”, adverte.<

APRESENTAÇÃO

GENTE DO MAR

Setembro 2007

N

o dia 27 de outubro, a
Marinas Nacionais organizará um passeio ecológico pelo Rabo do Dragão, região localizada na Estrada Guarujá-Bertioga, com saída na
portaria da Marinas Nacionais.
O guia será Osmar Bento de
Oliveira, marinheiro conhecido como Tigrão e morador
do local (veja na seção Gente
do Mar).
A primeira parte da trilha
exige preparo físico, por ser
bastante íngreme, mas é compensada pelo ar puro e pela biodiversidade. Tudo isso emoldurado por canto de pássaros,
alguns ameaçados de extin-

ção, como jacutingas, e pelas
marcas e pegadas no barro de
porcos do mato e tatus.
A trilha acompanha um dos
cursos d´água que forma um
tobogã de águas límpidas e
geladas. Prosseguindo, chegase à Praia Preta, bastante preservada, e à Praia Branca, por
meio de um caminho com
vista para o mar. O término
do passeio será em frente à
balsa Guarujá-Bertioga.
O evento terá o número
limitado de inscrições que
devem ser feitas pelo telefone (13) 3305-1421 com Daniela, ou pelo email daniela@
marinasnacionais.com.br <

ENTREVISTA

O Senhor
das Velas

T

Torben Grael, e o barco Brasil 1,
na Volvo Ocean Race edição 2006

Rodney Domingues

mas a maior dificuldade foi a
quebra do mastro, o que nos
fez perder a vantagem conseguida nas primeiras etapas.

Torben Grael, ao lado de Juan Alfredo Rodriguez e
Alejandro Rodriguez Comas, da Marinas Nacionais
dantes da rede pública de
Educação de Niterói (RJ).
Nesta entrevista, Torben
Grael conta seus planos para
as competições e fala sobre a
Marinas Nacionais, onde confia os cuidados de seu barco.

Como está o preparo para a
disputa pela vaga para as Olímpiadas 2008 na classe Star?
Toda a seletiva é difícil e disputar com um excelente e
dedicado velejador como Robert Scheidt, torna o nosso
desafio ainda mais estimulante, apesar de já ter disputado seletivas com ótimos
velejadores. A Star tem um
nível muito bom de competidores no Brasil.
Divulgação

orben Grael é o maior
medalhista olímpico do
Brasil. São cinco medalhas, sendo duas de ouro, uma
de prata e duas de bronze.
Nas classes em que passou,
Snipe, Laser, Soling e Star, colecionou títulos. Participou da
Volvo Ocean Race, a mais conhecida regata do iatismo esportivo, com o primeiro veleiro
nacional a participar do evento e chegou em um honroso
3º lugar.
Torben Grael ganhou o
apelido de “Turbina” devido à
capacidade de aproveitar os
ventos e dominar o barco no
mar. Teve o reconhecimento do
Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
como um dos mais completos
esportistas do País. Foi escolhido para levar a bandeira nacional na cerimônia de abertura
dos jogos olímpicos de Atenas
em 2004, à frente da delegação brasileira, e para carregar
a tocha na abertura dos Jogos
Pan-americanos de 2007.
Em 1996, Torben Grael,
Lars Grael e Marcelo Ferreira,
idealizaram o “Projeto Grael”,
como retribuição ao esporte
que os projetou mundialmente, visando educar e disseminar o conhecimento náutico a
partir da vela e de outras atividades marinheiras, tendo
como público alvo os estu-

Como você avalia a situação
da vela brasileira, como esporte, especialmente depois
da vitória de Robert Scheidt
e Bruno Prada, no mundial
de Cascais?
Eu acho que o Brasil conseguiu um padrão muito bom
de resultados, apesar de todos os obstáculos, mas poderíamos ter muitos mais
praticantes de vela.
Qual o seu segredo para tantas conquistas na classe Star?
A bagagem técnica é fundamental, assim como a experiência adquirida, pois o barco é muito técnico e sensível
a ajustes.
As condições de vento, muito fracos em Pequim, onde
serão disputadas as Olímpiadas, podem ser um fator de
preocupação?
Realmente, isso é um pouco
desestimulante, pois as condições de vento de lá são um
pouco aquém do aceitável.
A Volvo Ocean Race foi um
grande desafio?
Sim, o resultado foi o melhor
possível para nossas limitações,

Você pensa em disputar a
próxima edição da Volvo
Ocean Race?
Não está totalmente descartada, mas o tempo está passando e para superarmos o
resultado de 2006, precisaríamos de condições melhores
de preparo. Inclusive estaríamos atrasados no desenvolvimento em relação à última
competição.
Você tem um barco aqui na
Marinas Nacionais. O que você
destacaria como diferencial
dos serviços?
A Marinas Nacionais tem um
ótimo padrão de qualidade e
para mim, não deve nada a uma
marina do primeiro mundo.
Como têm evoluído os projetos no Instituto Rumo Náutico? Têm planos para expandir o projeto para outras
regiões do país?
Chegamos a ter uma unidade
em Vitória. Mas, muitas vezes,
o aluno se frustrava por não
conseguir mais recursos para
praticar o esporte. Então, passamos a oferecer na unidade
de Niterói, além das aulas de
vela, cursos patrocinados para
iniciar a profissionalização do
aluno e inseri-lo no mundo náutico, com aulas de mecânica,
carpintaria, fibra de vidro, capotaria e manutenção de ar condicionado. Muitos alunos têm
se tornado instrutores, o que
tem multiplicado os resultados.
Qual o seu foco agora?
Os treinos classificatórios
para Pequim 2008.<

