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Documentação em dia

ão importante quanto
ter a manutenção do
barco em dia, é estar
com a documentação em ordem. Em caso de inspeção da
Capitania dos Portos na marina, tanto o proprietário quanto
a marina poderão ser autuados,
se constatada irregularidade,
uma vez que é obrigação das
marinas manterem cópias dos
documentos das embarcações
sob sua guarda.
Além dos documentos da
embarcação, o proprietário
do barco deve fornecer à marina cópia dos documentos
dos condutores da embarcação, seja qual for a categoria.
“As multas aplicadas pela
Capitania dos Portos podem
chegar a R$ 3.200,00”, conta
Saulo Rodrigo Rodrigues da
Silva, da Secretaria Náutica
da Marinas Nacionais.

Validade dos
documentos
Os documentos do barco possuem validades diferentes. “Alguns documentos, como o Título
de Inscrição da Embarcação
(TIE), tem validade de acordo
com as normas da Capitania
que o expediu”, explica Saulo
Rodrigo Rodrigues da Silva.
Já a licença da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL) para uso de rádio
amador expira em 10 anos
para embarcações nacionais,
e tem que ser renovada a cada
ano para embarcações estrangeiras ou de propriedade
de empresas estrangeiras.
Uma documentação que
merece destaque é a da balsa
das embarcações. “É necessário uma inspeção anual
que, normalmente, o próprio
fabricante faz, em conformidade com as normas do INMETRO”, relata Saulo Rodrigo
Rodrigues da Silva.

Outra informação importante é sobre a compra de
embarcação. O prazo para envio da documentação para a
Capitania dos Portos é de 15
dias, seja no primeiro registro seja na transferência de
propriedade. Passado esse prazo, o proprietário está sujeito à multa e apreensão.

Material de
salvatagem
O Termo de Responsabilidade
é um documento expedido pela
Capitania dos Portos, onde o
proprietário da embarcação
compromete-se com a dotação do material de salvatagem completo. “Todas essas
normas são para a segurança
da vida humana”, destaca
Saulo Rodrigo Rodrigues da
Silva.
O cliente da Marinas Nacionais que tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato
com a Secretaria Náutica
pelo telefone (13) 3305-1421
ou pelo email secnautica@
marinasnacionais.com.br<

Toda marina deve ter
cópia dos seguintes
documentos da
embarcação:
> Habilitação(ões) do(s)
condutor(es);
> Seguro obrigatório;
> Termo de
Responsabilidade;
> TIEM – Título de Inscrição
de Embarcação Miúda
(barcos menores que 5
metros e jet-skis);
> TIE – Título de Inscrição
de Embarcação;
> PRPM – Providão de
Registro de Propriedade
Marítima (para algumas
embarcações de grande
porte);
> Em caso de rádio,
licença da ANATEL;
> Bússola aferida (para
embarcações na classificação para mar aberto);
> Documentação da balsa.
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or estar cercada de beleza natural, a Marinas
Nacionais torna-se um
agradável refúgio para quem
quer ficar em terra. Para garantir o conforto de seus clientes,
a Marinas Nacionais possui uma
área de lazer para atender diversos públicos e preferências.
O principal é a piscina, com
cerca de 200 m2, que possui
cadeiras, guarda-sóis e um
quiosque, e é a certeza de diversão para adultos e crianças.

As crianças ainda contam
com o playground, que foi reformado em outubro de 2007.
A área possui brinquedos que
estimulam a atividade física
entre crianças e ajudam a desenvolver a sociabilidade.
A parte social da Marinas Nacionais ainda conta com a Sala
de TV, com programação “a
cabo”, e com acesso à Internet
de banda larga, via wireless que
cobre a sala de TV, de Leitura e
o Restaurante.

tinha quatro camarotes e era
bem equipado, com freezer,
geladeira e até máquina para
secar roupa. “Uma noite, apesar do aviso de tormenta, o
Sr. Juan Born não quis se abrigar na costa, pois queria testar a capacidade do veleiro
de vencer o mau tempo. Foi
uma loucura: seis horas lutando contra as ondas, sem
sair do lugar, apesar dos 200
cv do motor. Chegamos muito
debilitados, mas o barco nada
sofreu.” Outra passagem interessante foi quando pen-

saram em comprar suprimentos em Buenos Aires. “Nos recomendaram não ir, pois
barcos como o nosso, de bandeira americana (aliados da
Inglaterra), estavam sendo hostilizados pelos argentinos, reflexo ainda do conflito pelas
Ilhas Malvinas.” Foram quase
três meses de estadia na Marina Punta del Este, que possuía administração pública.
“Quando a torre da marina
indicava bandeira vermelha,
ninguém saía ao mar. As frentes frias chegavam com uma
violência incrível. Para vencer
o frio, os trabalhadores da
rampa, vestiam uma jaqueta
de pena de pato selvagem,
bastante quente”. O lugar
reserva boas surpresas a
quem o visita. Em uma ocasião, ao mergulhar no mar
para soltar as cordas da poita,
Luizão maravilhou-se com a
fauna local. “Leões marinhos

L

uiz José de Oliveira Jr, o
marinheiro Luizão, iniciou sua profissão em
1984, quando trabalhou como
ajudante em um veleiro Gulf
Star de 62 pés chamado Virginia B., de propriedade do
argentino Juan Christian Born.
“Encerrei as atividades de uma
pequena empresa de pintura
de barcos de pesca no Guarujá
para trabalhar no Virginia B.”,
conta Luizão. Após três meses
de trabalho, o Virginia B., que
tinha bandeira americana,
precisava sair do País, pois o
visto de permanência havia
vencido. A embarcação seria
levada para Punta del Este e
Luizão se prontificou a viajar
com mais nove tripulantes.
“Mudei no dia da partida e
nem cheguei a entrar na casa
nova, onde ficaram minha esposa e minha filha de quatro
meses.” A viagem de ida durou uma semana. O veleiro
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Wagner de Oliveira trabalhou
na Marinas Nacionais durante
15 anos, desde a fundação. Atualmente, é proprietário de
uma das empresas pioneiras em
limpeza e conservação de barcos na região e possui três
funcionários. Ele conta que
uma das melhores dicas para a
conservação do barco é secálo bem após a limpeza.
“Porém, o barco precisa andar
na água com regularidade”, explica. “Mesmo que o dono do
barco não tenha tempo, é importante deixar alguém encarregado da tarefa”. De acordo
com Wagner de Oliveira, o cuidado ajuda a evitar problemas
com
o
motor
da
embarcação.<

Cercado de bem-estar
Algumas normas básicas
para que todos usufruam
a piscina com saúde e
segurança:
> tomar ducha antes de
mergulhar;
> não mergulhar na área
junto ao quiosque;
> não utilizar bronzeadores
ou outros que possuam
óleo em sua composição;
> não comer ou beber nas
proximidades;
> não portar ou utilizar
objetos de vidro, como
copos, pratos e outros
na área da piscina;
> não é permitida a
presença de animais
domésticos nas
imediações da piscina.
Não se esqueça, tanto na
piscina quanto no
playground, as crianças
devem estar sempre sob
a supervisão de adultos.<
enormes passavam com uma
velocidade incrível. Também
era comum avistar tubarões,
muitos deles eram pescados.”
Após repetidas prorrogações,
iniciaram a viagem para o Rio
de Janeiro, para obtenção de
novo visto brasileiro. “No caminho, devido a um mau tempo, a
flange se soltou. Foi graças à
solidariedade de um barco
pesqueiro chamado Corumbá I,
que conseguimos novos parafusos para seguir viagem. Luizão
considera a viagem uma experiência de vida indescritível.
“Faria tudo de novo, mas gostaria de ter mais experiência
do que na época.”, conclui.
Essa é a história do Luizão, marinheiro da embarcação Monte Carlo. 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.

m busca do aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados, a
Marinas Nacionais tem investido na qualificação e bemestar de sua força de trabalho. Em dezembro de 2007,
implantou o Programa 5S’s,
técnica japonesa com o objetivo de, entre outras melhorias, reduzir desperdícios
e otimizar o tempo e o espaço
físico. E em março desse ano,
criou o departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.
O Programa 5S’s é baseado
em cinco conceitos: senso de
utilização (seiri) senso de organização (seiton), senso de limpeza (seisou), senso de saúde
(seiketsu) e senso de disciplina (shitsuke), e é um primeiro
passo para a obtenção da
certificação de qualidade ISO.
Na primeira fase, todos os
setores auto-avaliaram os
procedimentos, a organização e os materiais utilizados.
Depois foram criadas auditorias para a avaliação dos pos-

tos de trabalho que receberam uma pontuação, de
acordo com a limpeza e organização. Essa comissão
tem a tarefa de multiplicar
os 5S’s. As reuniões de diálogo são semanais, além da
realização de gincanas que
fixam os ensinamentos com
brincadeiras e brindes.
Para Daniela M. Silva, do
setor de Organização, Sistemas e Métodos (OSM), o Programa 5S’s tem desdobramentos importantes. “Os colaboradores estão tendo noções
do que é qualidade e como
consegui-la por meio de padrões de comportamento, o
que facilitará na hora de uma
certificação ISO.”
O administrador da Marinas Nacionais, Alejandro Rodriguez Comas acha que o
maior benefício da implantação dos 5S’s está na padronização dos procedimentos. “O cliente perceberá a
melhoria da qualidade dos
serviços prestados”.

Gincanas: conceitos dos 5S’s fixados com diversão

Segurança e saúde
Com o lema “Previna-se! A vida
é sua”, a Marinas Nacionais
iniciou uma nova fase na aplicação de Segurança e Saúde
no Trabalho para a sua força
de trabalho.
Em março, duas palestras
foram apresentadas aos colaboradores para a explicacação do plano de trabalho do
novo departamento. “Meu
trabalho tem sido visitar os
setores da Marinas Nacionais
e entrevistar cada colaborador, sugerindo e buscando os
melhores equipamentos para
cada função”, explica Elisabeth Ferreira, responsável
pelo setor.
A aceitação no uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) tem sido grande.
“Há casos de profissionais que
se acostumaram tanto com o
EPI, que passaram a usá-lo
em seu horário de folga, em
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QUALIDADE

E

Objetivo:
qualidade

Henrique com
EPIs: melhor
condição de
trabalho

trabalhos caseiros”, revela
Elisabeth Ferreira.
Henrique Claus Martins
França, há sete meses na
equipe da Conservação, opera uma lavadora de alta
pressão e passou a utilizar
óculos de proteção escurecidos, avental de silicone, além
das botas que já utilizava. “Melhorou e facilitou a condição de
trabalho”, conclui.
Para Elisabeth Ferreira
não basta oferecer o EPI,
mas ensinar a importância
de utilizá-lo. “O colaborador tem que perceber que
esses cuidados refletem diretamente na qualidade de
vida dele fora da marina.”
Em breve, tanto as palestras do setor Segurança e
Saúde no Trabalho, como
a implantação do Programa
5S’s, serão estendidos aos
marinheiros e prestadores
de serviços.<

DECORAÇÃO

PESQUISA

Resposta
positiva

A

Tela da pesquisa da Marinas Nacionais

Como participar
Uma correspondência eletrônica foi enviada ao
endereço cadastrado na administração. Porém, quem
não recebeu o convite, pode
entrar em contato pelo email
marketing@marinasnacionais.
com.br, solicitando o link para
o preenchimento da pesquisa.
Também pode ser solicitado ao Atendimento ao Cliente da Marinas Nacionais, o
formulário para preenchi-
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1ª pesquisa para medir
a satisfação dos clientes, realizada pela Marinas Nacionais está em andamento. Os emails com o
convite para o preenchimento foram enviados no final de
abril.
Os clientes têm respondido à pesquisa, que avalia os
diversos setores da marina,
desde o atendimento da portaria até o restaurante. “A
participação tem sido bastante positiva”, conta o diretor da Marinas Nacionais,
Juan Alfredo Rodriguez.
A pesquisa conta com um
campo de sugestões e reclamações para preenchimento. “Algumas já estão sendo
encaminhadas rapidamente
ao setor de Atendimento ao
Cliente. Outras estão sendo
utilizadas para o planejamento de nossas atividades
e investimentos futuros
em infra-estrutura”, explica
Juan Alfredo Rodriguez.

Brindes exclusivos para quem responder a pesquisa.

mento manual. O formulário
preenchido deverá ser entregue ao próprio departamento de Atendimento ao
Cliente.

Brindes
Pela participação na pesquisa, o cliente pode escolher
entre três brindes personalizados da Marinas Nacionais:
uma mochila emborrachada
para toalha individual, uma
nécessaire com alça e uma
lanterna ecológica recarregável por fricção.
Os brindes serão entregues ao proprietário ou ao
marinheiro da embarcação,
na própria Marinas Nacionais. “É uma forma de agradecimento ao empenho dos
clientes em gastar um pouco
do seu tempo para responder à pesquisa”, explica Juan
Alfredo Rodriguez. “Todos temos a ganhar, uma vez que
podemos identificar problemas e aprimorar serviços
que beneficiam o cliente”,
finaliza.<

A tecnologia tem operado maravilhas para
que o conforto da casa
esteja presente nos barcos. O emprego de novos
processos de fabricação
possibilitou a entrada de
objetos de cristal nos
barcos, especialmente
copos e taças. O segredo
está no uso de titânio e
zircônio que proporcionam maior dureza sem
que se perca a nitidez do
cristal, atingindo 40%
mais resistência do que
cristais que possuem
chumbo em sua composição. A modelagem
das peças contribuiu
também para a maior
durabilidade. As bordas,
junções, hastes e bases
temperadas resistem ao
uso sem lascar ou quebrar. Mas não são apenas
os materiais nobres
como o cristal que foram
melhorados. Apesar dos
avanços na busca de um
acrílico com melhor performance, o policarbonato o tem substituído em
copos, com vantagens.
Os ganhos são na maior
nitidez e durabilidade,
além de não craquelar e
o amarelecimento ser
mais controlado, mantendo-se novo por muito
mais tempo. Até a próxima, quando abordaremos o cuidado com a escolha das roupas de
cama.<

Karol de Paula
é decoradora e
presta serviços
para a SPMarine,
representante
Intermarine
exclusiva na
Marinas
Nacionais.
Tel.: (11)
2176-3636.
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