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

Mais comodidade

O

acesso à Marinas Nacionais foi aperfeiçoado. Além da reforma
no prédio da portaria, um sistema eletrônico de controle
de entrada e saída foi adotado, proporcionando mais conforto, segurança e rapidez aos
usuários.
O controle será mais efetivo com a eletrônica. “A Portaria terá relatórios online sobre os horários de entrada e
saída de todos, marinheiros,
prestadores de serviços, fornecedores etc”, explica o administrador da Marinas Nacionais,
Alejandro Rodriguez Comas.
Outro destaque é a nova arquitetura, que visa organizar
o fluxo de pedestres. As linhas sinuosas da cobertura de
policarbonato, além de belas,
deram luminosidade ao ambiente.
Clientes
Os clientes receberão em
breve, os cartões de acesso,
pelo correio. Com a posse dele,
bastará aproximá-lo das catracas para ter a entrada liberada. “Nesse caso, o maior
benefício é a rapidez”, conta
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Programação
Restaurante

Dia 29/12: Comida Italiana
Dia 26/01: Frutos do Mar
As reservas devem ser feitas
antecipadamente pelo telefone
(13) 3305-1494.

Novidade

Mais um serviço está à disposição dos clientes nos vestiários
sociais: toalha, sabonete e shampoo para banho. Após o uso, basta deixar a toalha no cesto que
será encaminhada para a lavanderia. É gratuito.

Horário de verão
Alejandro Rodriguez Comas.
“O objetivo é facilitar a vida
do cliente e permitir que ele
aproveite melhor o seu dia.”
Outra boa novidade é o reforço da segurança por meio
de rondas externas feitas por
viatura contratada pela marina. Ela percorre o trajeto da
balsa Guarujá-Bertioga até o
condomínio Iporanga e dá suporte à equipe de segurança
da Marinas Nacionais.

Em caso de perda
ou extravio do
cartão de acesso,
comunique
imediatamente à
Marinas Nacionais,
pelo telefone (13)
3305-1421 opção
1 - Portaria.

Durante o horário oficial de verão, a administração operará até
às 18h, nos fins de semana e feriados. O restaurante também
tem novos horários: sextas, sábados e feriados, das 8 às 21h
e, domingos, das 8 às 19h30.

Plantão

Nos feriados e fins de semana
entre o Natal e o Carnaval, a
Marinas Nacionais colocará à
disposição um mecânico e um
eletricista para emergências.

Pesquisa de satisfação

Em breve, a Marinas Nacionais
realizará uma pesquisa de satisfação com os clientes. A meta
é conhecer as suas necessidades e aprimorar os serviços
prestados. Contamos com sua
colaboração.

Esporte

O velejador Torben Grael, entrevistado na última edição do Boletim da Marinas Nacionais,
mudou os planos e não concorrerá mais à vaga das Olimpíadas 2008. Torben se dedicará à
Volvo Ocean Race, disputa oceânica de volta ao mundo, comandando a equipe Ericsson
Racing Team. Desejamos sorte
na campanha!

Nov/Dez 2007

APRESENTAÇÃO
A Marinas Nacionais consultou fornecedores de materiais de limpeza. A Multiflex recomendou o produto White Mills,
que promete remover encardidos. Preço:
R$ 22,00 (embalagem de 350g). A Pérola,
disse que pode-se fazer uso de massa à base
d´água, mas recomendou o silicone Monza líquido para evitar o ressecamento.

A

história do marinheiro
Marcos Marcelino de
Jesus conta a sua primeira experiência com navegação oceânica, quando cuidava
do veleiro Soledad, um modelo RC40, atualmente denominado Magic II. O motivo da nave-
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GENTE DO MAR
Luiz José de Oliveira Jr., conhecido como Luizão, é marinheiro do barco Monte Carlo.
Nos 20 anos de profissão, Luizão
diz que já experimentou muitos produtos de limpeza para
barcos. “Hoje em dia, para cada
necessidade existe uma solução”, conta. Para a limpeza de
estofados de courvim ou napa,
Luizão revela uma dica. “Costumo usar massa à base d’água,
dessas encontradas em casas
de material de construção”, explica Luizão. “Tira aquele encardido mais profundo”.

DIÁRIO DE BORDO

Portaria

A equipe da Portaria: Cruz, Geraldino, Thiago e
Salvador (que não está na foto)

A

Portaria da Marinas
Nacionais é o setor
que recepciona os
clientes e os encaminham
para dentro do complexo. É
também onde se faz o controle de entrada e saída de
marinheiros, prestadores de
serviços e fornecedores.
“A finalidade de nosso trabalho é evitar problemas, ou

seja, sermos preventivos”, explica Miraldo Anacleto Cruz,
encarregado da Portaria, e
que trabalha na marina há
13 anos. “Para trabalhar na
Portaria, a principal qualidade exigida é a atenção e o
controle total, sem perder a
cordialidade.”
Entre as recomendações da
Portaria estão os procedimen-

gação era participar da Regata Oceânica Recife-Fernando
de Noronha e partiram da Marinas Nacionais, no dia 13 de
setembro de 1990.
Para levar o barco por mar
para Recife, o proprietário
do Soledad, Carlos Ruiz Huidobro, contratou o piloto argentino, Gerardo Re. “Não
tínhamos aparelhos de navegação sofisticados, apenas um
Satnav, um rádio Icon SSB e
um GPS de mão”, conta. Mas,
a habilidade do piloto impressionou Marcos. “Ele era
capaz de prever tormentas a
milhas de distância.”
Para escapar das correntezas e ventos fortes vindos do
Norte, o percurso foi feito a 40
milhas da costa. “O barco, de
fibra de carbono, era muito rápido, a ponto de o chamarmos
de ‘fabricador de vento’. Saímos com 40 litros de diesel e
voltamos à Marinas Nacionais

sem reabastecimento, graças
às boas condições de vento
que aproveitamos.”
Em alto mar, houve momentos de diversão e mistério: “Por
dois dias, nos entretíamos com
um numeroso cardume de botos que nos acompanhou, ‘surfando’ ao lado do veleiro. E ficamos impressionados com a
aparição de um pássaro preto,
pois onde estávamos não havia
sinal de terra por perto. Durante três dias, ele sumia quando
clareava e só retornava quando
anoitecia.”
Quando chegou em Recife,
após nove dias, a tripulação do
Soledad foi surpreendida com
a notícia do cancelamento da
regata, devido à queda do avião,
em Fernando de Noronha, que
fazia o transporte dos juízes.
“Apenas quatro competidores
do Sul/Sudeste chegaram para
a competição, que foi cancelada devido à catástrofe.”

tos de acesso dos convidados. “Se não estiverem acompanhados pelos clientes, as
visitas precisam da autorização por escrito de quem as
convidou”, explica Cruz.
Faz parte das atribuições
da Portaria, coordenar as rondas da empresa de segurança
contratada pela Marinas Nacionais, e organizar o estacionamento interno. “Temos uma
limitação, ou seja, uma vaga
de carro para cada barco”,
conta Cruz. “Portanto, é imprescindível que todos respeitem as faixas demarcadas no
solo e deixem desobstruídas
as ruas internas e os hangares”, completa.
A Portaria da Marinas
Nacionais funciona 24
horas por dia. Para se
comunicar, acione a opção
1 do menu do telefone
(13) 3305-1421.

“Mesmo assim, houve uma
largada simbólica, homenageando as vítimas. Aproveitamos
para conhecer a região e, na
volta, fomos parando em diversos pontos da costa. Conheci lugares inesquecíveis,
como a Praia dos Franceses
em Maceió, Alagoas.”
A viagem foi uma lição de
vida para Marcos. “Além de
aprender a fazer contas para
navegar, o período confinado
no meio do oceano, nos leva a
um aprendizado de como conviver em grupo, racionar comida e água, e respeitar a natureza”, conclui Marcos.
Essa é a história de Marcos Marcelino de Jesus, marinheiro da embarcação JohnnyBeGoode e na
profissão há 25 anos. Se você tem
uma história inusitada, diferente
ou curiosa, fale conosco. Se a sua
aventura for escolhida para ser publicada no Boletim da Marinas Nacionais, você ganha um brinde.
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EVENTOS

N

Dia das
Crianças

o dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, foi inaugurado o novo
playground da Marinas Nacionais.
Houve festa para os “baixinhos”,
com palhaços, música e pintura.
As crianças ganharam bexigas,
bolas, pipas, pirulitos e doces e comeram algodão
doce e cachorro quente à vontade.
Confira mais fotos deste e de outros eventos, na Galeria de Fotos do site www.marinasnacionais.com.br, na área de Notícias.

A

Eventos culinários

SP Boat Show

equipe da Marinas Nacionais esteve na 10º
edição do São Paulo Boat Show, realizado
entre os dias 4 e 9 de outubro.
O diretor Juan Alfredo Rodriguez e o administrador Alejandro Rodriguez Comas visitaram o estande da Intermarine e conheceram a nova linha S.
“Nossa parceria com a Intermarine é de longa
data”, ressalta Juan Alfredo Rodriguez, na foto ao
lado de Suzana Costa, diretora da Intermarine.
Os colaboradores da Marinas Nacionais puderam
checar as novidades do mundo náutico. “Foi ótimo
acompanhar um dos acontecimentos mais importantes da área”, conta Daniela M. Silva, responsável
pela Organização, Sistemas e Métodos.
Para alguns visitantes foi a oportunidade de conhecer o interior de um barco. Josilene dos Santos Rodrigues, que trabalha no setor de Conservação da
Marinas Nacionais, adorou a experiência. “Realizei
meu sonho de entrar em uma lancha de luxo”, revela.

A

programação culinária do restaurante da
Marinas Nacionais tem
sido um sucesso. A Noite do
Queijo e Vinho (foto acima),
foi realizada no dia 27 de outubro e o Jantar Japonês, no
dia 24 de novembro.

Embaladas por música ao
vivo, a Noite do Queijo e Vinho teve a interpretação impecável da Banda Duo Sob Medida e o instrumentista Chico
Gomes foi aclamado pelo público no Jantar Japonês.
O administrador do restaurante Déjà-vu, Regis Godinho,
considerou os eventos uma
oportunidade para confraternizar-se com os clientes. “Todos os participantes acharam
excelente a iniciativa, pedindo para que se repitam mais
eventos como esse”, conta.
Para o diretor Juan Alfredo
Rodriguez, essas oportunidades reforçam a vocação de lazer do complexo. “A Marinas
Nacionais está empenhada em
dar vida à confraternização de
seus amigos”, explica. “Apoiamos e pretendemos realizar
periodicamente esse tipo de
reunião”, completa.
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Acima, o talento de Chico Gomes, apreciado pelo
público que lotou o restaurante no Jantar Japonês

