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

O bom marinheiro

U

m marinheiro possui
muitas responsabilidades em sua atividade.
Além dos cuidados com a embarcação, é função do marinheiro orientar os passageiros, zelando pela segurança
de todos.
Juarez Ribeiro de Lima trabalha há 20 anos no mar e
conta que antes de sair para
passeios, é fundamental verificar as condições de funcio-

namento do barco e calcular
o combustível para a viagem.
Além disso, os passageiros

precisam ser orientados sobre
a localização dos equipamentos de salvatagem e em como
se comportar dentro do barco. “As pessoas se empolgam
em pular no mar, sem que o
motor da embarcação esteja
desligado, por exemplo.” Perguntado qual é a característica mais importante que julga
para um bom marinheiro,
Juarez afirma: “preocupação
com o próximo”.<

É fundamental:

O barco precisa ter:

Antes de sair, verificar:

> conhecer e cumprir as
regras para navegação;
> ter uma carta náutica nº
12.000, que possui os
significados dos símbolos
utilizados nas cartas
náuticas brasileiras;
> manter velocidade
reduzida à noite ou nas
proximidades de trapiches,
cais, atracadouros e
fundeadouros;
> jamais pilotar alcoolizado
ou sob o efeito de drogas
ou remédios.

> colete salva vidas para
cada pessoa a bordo;
> lanterna, pistola de
sinalização ou foguetes
pirotécnicos, para casos de
emergência;
> bóia circular presa a um
cabo de 25 metros;
> kit de primeiros socorros
em quantidade compatível
com o tamanho do percurso,
contendo no mínimo
analgésicos, pomada para
queimaduras, pílulas contra
enjôo, gaze etc.
> material necessário para
sanar uma eventual avaria
no casco (martelo, cones
de madeira, trapos, etc).

> o motor, combustível,
filtros de ar e óleo, circuitos
elétricos e equipamentos de
navegação;
> a carga dos extintores de
incêndio;
> a previsão do tempo e o
Aviso aos Navegantes;
> o preenchimento do Aviso
de Saída, com destino,
capacidade de comunicação,
horário de regresso e demais
dados para facilitar sua
localização.
> o nível de combustível,
mantendo 1/3 do
combustível para ida, 1/3
para regresso e 1/3 de
reserva.
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Lembre-se:

> em condições adversas de mar, peça aos passageiros
para vestirem o colete salva vidas;
> instrua pelo menos uma pessoa sobre as manobras
básicas da embarcação, em caso de emergência.

Regulamento interno
O Regulamento Interno da Marinas Nacionais exige que
o marinheiro vista bermuda azul marinho ou branca,
camisa ou camiseta branca e calçado fechado, item de
Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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Biblioteca

A Marinas Nacionais está
montando uma biblioteca
disponível aos usuários do
complexo. Para a formação
do acervo, aceita-se doações de livros, enciclopédias,
periódicos e outros. A responsável pelo OSM, Daniela M.
Silva, destaca que o objetivo é colocar a informação
a serviço dos colaboradores, marinheiros ou prestadores de serviço. “O conhecimento é o lastro de uma
pessoa.” Doações: Daniela por telefone ou pelo
email daniela@marinasnacionais.com.br.

Conte sua aventura

O site da Marinas Nacionais tem uma novidade:
uma seção nova para envio de notícias, aventuras,
divulgação de vídeos e outros. Estreando a seção, o
cliente Julio Cardoso, da
embarcação Top Cat divulgou a participação no Torneio de Pesca do Iate Clube de Barra do Una (ICBU).
www.marinasnacionais.com.
br/contesuahistoria.asp

Programa de
Qualidade

A Marinas Nacionais está
adotando o Programa 5S’s
de qualidade. A prática surgida no Japão se baseia em
cinco preceitos: senso de
utilização (seiri); senso de
arrumação (seiton); senso
de limpeza (seisou); senso
de saúde (seiketsu); senso
de autodisciplina (shitsuke).
Um dos objetivos é aprimorar a qualidade de vida dos
usuários do complexo. A implantação será iniciada com
os colaboradores e se estenderá aos marinheiros que
freqüentam a marina.<
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NOVIDADES

APRESENTAÇÃO

A equipe da Conservação e, ao lado, o kit vestiário, com toalha, xampu e sabonete.

U

ma das marcas registradas da Marinas Nacionais é a limpeza e
organização de seu complexo. Trabalho realizado por 10
pessoas do setor de Conservação, que cuidam desde a
varrição do chão, do recolhimento do lixo até o trata-

mento da água da piscina.
“É como o trabalho doméstico, nunca tem fim.” A definição é de Oziel Almeida de Oliveira que é responsável pelo
setor. “A equipe é muito boa”,
explica. “Mas é preciso gostar
de limpeza, o que inclui a própria apresentação pessoal.”

O setor de Conservação é o
responsável pela limpeza e
organização dos vestiários, incluindo o fornecimento aos
clientes do kit vestiário, composto por toalha, sabonete e
xampu. Após o uso, as toalhas são enviadas para uma
lavanderia.<

dele.” A ponteira do arpão
cravou a espinha dorsal e fez
o peixe afundar, o que deu
tempo para Manoel se encaminhar para o barco. Ao tentar subir, ainda teve o contratempo de cair de costas na
água ao puxar a corda na bandeja do barco, que se soltou.
“Me bateu um desespero e
mal caí, já tomei impulso para
subir no barco. Quando olhei
para trás, o peixão deu um
pulo de quase 5 metros de
altura!” Já dentro do barco,
Manoel o seguiu com a intenção de cansá-lo e evitar que

o linhote se rompesse. Parisi,
que estava fora do barco, na
ilha, sugeriu que Manoel pegasse uma pistola de fogo
calibre 38 na proa para vencer a luta contra o peixe. Após
dois disparos na cabeça dele,
nada adiantou. “Pedi ao seu
Parisi laçar o rabo do peixe
para podermos puxá-lo. Mas
ele estava apavorado entre a
possibilidade de encontrar os
pares do peixão na água ou
continuar na ilha, conhecida
pela quantidade de cobras.”
Parisi ganhou coragem e la-

çou o rabo do peixe. Mas para
dominá-lo, Manoel precisou
pegar uma grande faca e atacar a cabeça dele. Somente
ao pedir ajuda para um barco
pesqueiro e içar o peixe é que
descobriu que se tratava de
um tubarão da espécie mako
azul, rara em nossas águas,
que rendeu cerca de 200 kg de
filé. “Pesando mais de 300 kg,
com mais de 3,15 metros de
comprimento, ele é muito
agressivo e se perde em nossas águas quentes, seguindo
os navios que soltam alimentos no mar. Diante do perigo,
acho que nasci de novo”, conta aliviado. Mas os tubarões
que tenham cuidado, porque
Manoel avisa que, em uma
situação similar, não vacilará
e fará tudo novamente.<

EVENTOS

O marinheiro Manoel e a foto
do “grande cação”

Arquivo particular

M

anoel dos Santos Dias
é nascido em Paraty,
RJ e adora caça submarina. A curiosa história que
Manoel nos conta ocorreu em
fevereiro de 1986, na Ilha da
Queimada Grande, em Itanhaém, litoral sul de São
Paulo, quando era marinheiro da embarcação Mami, uma
Cabrasmar de 42 pés, de propriedade de José Roberto Parisi. O local, de águas claras e
transparentes, contém pesqueiros profundos e parcéis
acidentados. Nesse dia, ao
mergulhar, Manoel estranhou
o comportamento das caranhas, que pareciam muito
assustadas. “Eu estava a uns
15 metros de profundidade e
quando me virei para ‘fora’,
avistei um cação muito grande”. Como o peixe vinha em
sua direção, não teve dúvidas,
disparou sua arma de ar comprimido contra o focinho do peixe. “O peixe nada sofreu, apenas se irritou e voltou para me
atacar, então, disparei o arpão, acertando o ‘radiador’
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GENTE DO MAR
Natural de Jaú, no interior paulista, Romeu Verni Júnior,
veio para o litoral e passou a
trabalhar no mar. Foi chefe de
máquinas em barco pesqueiro por 12 anos e há 15, é marinheiro de barcos de recreio.
Junior dá uma dica para a conservação do casco. Antes de colocar o barco na água, Júnior
passa uma camada de massa
para polir nº 2 na parte do casco
que fica submerso, e não a retira. “Essa proteção, que dura
15 dias, não deixa juntar limo
ou craca no costado”, explica.<

DIÁRIO DE BORDO

Conservação

Essa é a história de Manoel dos Santos Dias, marinheiro da embarcação Zamzibar. 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.

Ampliação

A Marinas Nacionais inaugurou uma nova área para serviços nas embarcações com 7 mil m2.

A

partir do mês de janeiro, os clientes têm
a disposição uma área
nova com 7 mil m² para a realização de serviços em embarcações, dentro do complexo da Marinas Nacionais.
A área está equipada com
vestiários, banheiros, além

de contêineres para guarda
de ferramentas. “O crescimento da demanda nos motivou a ampliar a área”, explica Alejandro Rodriguez
Comas, administrador da Marinas Nacionais.
As movimentações das embarcações foram reforçadas

com a compra de um novo
trator que se somou aos quatro já existentes.

Procedimentos para
a solicitação da área
Os serviços (pintura, solda,
reparos no casco) são realizados na Área de Serviços,
de segunda a sexta-feira, das

8 às 17h, exceto feriados. A
solicitação ao Departamento
de Serviços é feita pelo proprietário, e a área é liberada
após aprovação por escrito
do orçamento da estadia.
Os prestadores de serviços
devem fazer o credenciamento no Departamento de Serviços. Se o próprio marinheiro e/
ou ajudante da embarcação
forem os responsáveis pelos
serviços, devem seguir o Regulamento Interno para Pessoal a Serviço e Autônomos.<

Segurança
Para a realização de trabalhos
que envolvam periculosidade ou
insalubridade, é obrigatória a
obtenção de autorização prévia
e expressa do Departamento de
Serviços, que orientará para a
utilização dos equipamentos de
proteção individual (EPI) e dos
procedimentos de segurança
necessários.

A nova área destinada a serviços nas embarcações:
expansão determinada pela demanda.

Jantar de Frutos do Mar
O cardápio incluía vários
tipos de peixes, além é claro, de frutos do mar, como
marisco, camarão, siri, entre
outros. A equipe comandada
por Regis Godinho, do Restaurante Déjà-vu, preparou
uma decoração criativa, uti-

A interpretação
da Banda Duo
Sob Medida e o
atendimento
impecável da
equipe do
Restaurante
Déjà-vu
Veja mais fotos na Galeria de Fotos do site
www.marinasnacionais.com.br, link Notícias.

lizando motivos marinhos e
serviu de forma impecável.
O jantar teve acompanhamento da banda Duo
Sob Medida, que entregou
uma interpretação variada
de MPB e animou o público
presente.<

Fotos: Rodney Domingues

D

ia 26 de janeiro foi a
noite da comida com
frutos do mar, no Restaurante Déjà-vu, na Marinas
Nacionais. O jantar, servido
em buffet, iniciou às 20h e
contou com a presença de
clientes e amigos.

