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
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Hora de recadastrar
D
ezenas de prestadores
de serviço passam pela
portaria da Marinas
Nacionais todos os dias. São
marinheiros, mecânicos, eletricistas, faxineiros, laminadores, pintores, todos com a
tarefa de manter e cuidar dos
diversos barcos locados na
marina.
Para exercerem suas atividades, esses profissionais precisam ter sua condição trabalhista regularizada, seja como
autônomo, funcionário da embarcação ou de empresas de
manutenção. Por isso, a Marinas Nacionais está realizando
o recadastramento de todos
que prestam serviços em suas
dependências.
Isso é necessário porque a
Marinas Nacionais fica co-responsável pelos profissionais
sem vínculo empregatício que
trabalhem em sua área. “Sem
a regularização trabalhista
não é possível que esses profissionais realizem serviços

aqui”, explica Saulo Rodrigo
Rodrigues da Silva, da Secretaria Náutica.

Fiscalização
A Prefeitura Municipal de
Guarujá exige que todo prestador de serviço tenha cadastro na Prefeitura como
autônomo, bem como esteja
inscrito no Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS).
“O registro também é uma
exigência para poder trabalhar na marina, além da autorização expressa do proprietário da embarcação”,
comenta Miraldo Anacleto
Cruz, responsável pela Portaria da Marinas Nacionais.
Já as empresas que prestam serviço devem ter um
contrato específico com o
contratado que dará origem
a uma nota fiscal, com o objetivo de comprovar junto
aos órgãos fiscalizadores, o
recolhimento do imposto
devido.

Iniciação à vela
A Marinas Nacionais está com uma novidade: aulas de iniciação à vela para crianças. As aulas serão ministradas por André
Ubinha, velejador profissional com 10 anos de experiência em
ensino de vela (veja a seção Gente do Mar). O curso ensinará
noções básicas da navegação, com barcos optimist e snipe. A idade
para participar das aulas é dos 6 aos 14 nos. As aulas acontecerão nos dias 26 e 27 de julho e 2 e 3 de agosto. Para mais
informações, mande email para atendimento@marinasnacionais.
com.br ou fale com Iolanda pelo telefone (13) 3305-1421.<

O recadastramento pode ser
feito na Portaria ou Secretaria Náutica. Os documentos
exigidos são:

Para empresas:
- CNPJ;
- Alvará de Funcionamento;
- Contrato Social;
- cópia do RG e de comprovante de residência do(s)
proprietário(s) e sócios e
do(s) funcionário(s);
- cópia da Carteira de Trabalho do(s) funcionário(s)
(páginas da foto e último
registro);
- Atestado de Antecedentes Criminais do(s) funcionário(s).
Para autônomos:
- cópia do RG e do comprovante de residência;
- registro na Prefeitura;
- cópia do Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM);
- Atestado de Antecedentes Criminais.
Para funcionários das embarcações:
- cópia do RG e de comprovante de residência;
- cópia da Carteira de Trabalho (páginas da foto e
último registro);
- Atestado de Antecedentes Criminais.
Os autônomos e as empresas
que realizarem serviços por
mais de uma hora nas dependências da Marinas Nacionais,
devem pagar a taxa diária
de permanência no valor de
R$ 10,00 por pessoa, na Secretaria Náutica. <

A

baía de Angra dos Reis
é conhecida por suas
inúmeras ilhas belas e
surpreendentes. E surpresa
foi o que o marinheiro Manoel Ferreira Marinho encontrou
quando acompanhava o casal
Claudia e Gilmar Baldassarre
e o filho Tiago, em uma Phantom 29, pela Ilha do Breu, em
janeiro de 2006. A Ilha do Breu
tem 10 mil m² e fica no Saco
da Tarituba, rodeado de mar
tranqüilo e transparente, a
aproximadamente 40 minutos
do Frade e Paraty. A ilha tem
um hotel com ótima comida
e atracação facilitada para barcos de calado baixo. “Com maré
baixa, barcos com calados de
1,5 metro, conseguem chegar
bem próximos do cais”, conta
Manoel. “Foi o que fiz, manobrei o barco de popa para o
casal e o filho descerem e de-

Píeres novos

A

mentação de água e luz
também estão sendo substituídos. A administração da
Marinas Nacionais planeja
trocar os outros píeres flutuantes ainda neste ano.
O píer foi inaugurado
durante a Feira de Seminovos da SPMarine, representante Intermarine na
Marinas Nacionais, no dia
13 de junho.<
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Marinas Nacionais trocou dois
píeres flutuantes.
Um deles é o píer das vagas de número 25 a 42 e o
outro é o píer localizado
no canal, atrás do Hangar I
(empilhado).
Os novos píeres são de
concreto, proporcionando
mais estabilidade e durabilidade. Os sistemas de ali-

pois me afastei um pouco do
cais. Nesse pequeno intervalo, tomei um susto quando
encontrei um macaco dentro
do barco, já entrando nas
cabines.” Como a ilha tem
bastante vegetação de mata
atlântica, é comum encon-

trar diversos animais, como
flamingos, bicho preguiça e
esquilos. “Fiquei maravilhado. Recomendo o passeio”,
conta Manoel. A localização
da Ilha do Breu é: Latitude
23º.03 20 S Longitude 44º.36
29 W.<

Claudia Baldassarre

DIÁRIO DE BORDO

O velejador André Ubinha
respira o esporte de vela. Começou com 6 anos de idade e
conquistou, ao longo de sua
trajetória esportiva, títulos
importantes na vela. “Com 15
anos eu ensinava vela no Clube Internacional de Regata, em
Santos.” Pelo projeto Navega,
que organizou com Lars Grael
em Santos, teve mais de 220
alunos em 2 anos de atividades. Durante três anos participou de vários campeonatos
com o barco Cristabela, terceiro lugar no último Rolex
Ilhabela Sailing Week (RISW) e
candidato ao título nesse ano.
Em julho, André ministrará as
aulas de inciação à vela na
Marinas Nacionais.<

APRESENTAÇÃO

Rodney Domingues

GENTE DO MAR

Maio 2008

Essa é a história do Manoel Ferreira Marinho, atualmente marinheiro da embarcação Only the Brave. 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.

Rodney Domingues

gatilho automático, pois alguns respiros já estão cuspindo combustível antes do desligamento”, conta a frentista
Rosimeire da Silva Judivan.
Além disso, a combinação
de alta pressão da mangueira
com a capacidade limitada
do respiro é um complicador.
“É necessário abastecer com
pausas e observar visualmente o nível”, explica Eli-

sabeth Ferreira, responsável pelo PAB.
Outro cuidado importante é com o planejamento das atividades.
“Avisar ao marinheiro com
antecedência sobre os
planos de passeio é importante para que as tarefas sejam realizadas sem
afobamento”, ressalta
Elisabeth Ferreira.<

HOG na marina

N

o dia 7 de junho, o
Harley Owner´s Group
(HOG) Bandeirantes,
grupo de proprietários de motos Harley-Davidson, estiveram
no Restaurante Déjà-vu.
Chamado de Bate & Volta, o
passeio, com início na Capital,
contou com a participação de
aproximadamente 35 donos de
Harley-Davidson. O destino é
selecionado criteriosamente.

“Precisamos de lugares com
boa infra-estrutura, com estradas em boas condições, estacionamento, um bom almoço, além de belas paisagens”,
conta a diretora do HOG Bandeirantes, Beatriz Caselli.
O almoço preparado pelo restaurante teve um mini buffet
de saladas com frios e, como
prato principal, peixe com

molho de frutos do mar.
“O almoço atendeu às necessidades do HOG”, explica Regis Godinho, do
Restaurante Déjà-vu. A diretora do HOG Bandeirantes aprovou. “A recepção
foi ótima.”
Para mais informações:
www.harley-davidson.com.br

Foto: HOG Bandeirantes

ACONTECEU

Divulgação

urante a I Pesquisa de
Satisfação, respondida pelos clientes da
Marinas Nacionais, um cliente
relatou sua preocupação com
eventuais vazamentos de combustível durante o abastecimento das embarcações.
O Posto de Combustível (PAB)
da Marinas Nacionais está adequado ambientalmente para
operar e possui funcionários
treinados para emergências.
Mas os vazamentos ocorrem
normalmente pela falta de
capacidade do respiro do tanque da embarcação, causando afogamento e transbordo
de combustível.
Como a maioria dos bocais
dos reservatórios do barco está
localizada dentro do barco,
quem realiza a operação é o
próprio marinheiro. “No abastecimento deve-se evitar o

COLUNA REGATTA
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De olho no
abastecimento
D

Água quente a
bordo é possível!

P

Por Valéria Corbucci

raticamente toda embarcação que possui
banheiro ou chuveiro a
bordo pode ter água quente.
Para isso, basta instalar um
boiler, equipamento que armazena água quente para
consumo. Sua capacidade
varia de 20 a 80 litros e está
diretamente relacionada ao
tamanho da embarcação.
Há diversos modelos. A melhor opção é a que seja adequada à embarcação e seja
protegida de ferrugem, já
que estará em contato permanente com a maresia. Por
isso, o mais indicado é o de
aço inox, como o modelo da
italiana Sigmar Marine.
A instalação do boiler deve
ser feita por profissional porque é preciso estar atento a
alguns cuidados básicos como
destinar um disjuntor exclusivo a ele, instalar mangueiras e braçadeiras adequadas
para evitar vazamento, e acomodá-lo em boa base de
madeira envernizada. Outra
dica: é importante que ele
utilize sistema de troca de
calor, ou seja, aqueça a água
por meio do calor do motor,
evitando o consumo excessivo de energia. Boiler que
utiliza energia elétrica consome em torno de 750 watts.
Parece pouco, mas em embarcações de pequeno porte, esta carga pode desarmar o gerador.
Produto à venda na Regatta:
www.regatta.com.br
Tel.: (11) 3037-7000

O palestrante Marcelo com
produtos reciclados

DECORAÇÃO

o dia 5 de junho, em
comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, a Marinas Nacionais
implantou a segunda fase da
coleta seletiva de resíduos,
com a separação e destinação de papéis, vidros, plásticos, metais e orgânicos.
Foram ministradas palestras educativas aos colaboradores da marina, por Marcelo S. de Mello, presidente da
Cooperben, Cooperativa de
Beneficiamento de Materiais
Recicláveis e Educação Ambiental, que fará o recolhimento do material separado.
As palestras abordaram,
além da conceituação dos resíduos recicláveis, os impactos que o lixo gera, tanto positivos, como gerador de renda, quanto negativos, como a
contaminação do ecossistema. O palestrante também
mostrou produtos confeccio-
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EDUCAÇÃO

N

Mudança
de hábitos

Palestra realizada no dia 5 de junho
nados com os resíduos recicláveis, como a camisa com
malha feita de garrafas “pet”
e a telha confeccionada com
caixas de leite “longa vida”.
Para Marcelo de Mello, o sucesso da implantação da separação de resíduos depende do
empenho das pessoas. A criação de comitês para a formação de gestores do projeto e a
conscientização também são
importantes. “Programaremos
visitas à cooperativa para que
as pessoas conheçam como
funciona nosso trabalho.”

Trabalho e renda
A missão da Cooperben, localizada no Guarujá, além da educação ambiental, é a geração
de trabalho e renda. “São 24
cooperados ativos, garantindo
o sustento de suas famílias por
meio desse trabalho”, conta
Marcelo de Mello.

A Cooperben faz a coleta e
beneficiamento dos resíduos,
implanta programas de coleta
seletiva e gestão de resíduos.

Lixeiras
As lixeiras para os resíduos
possuem diferentes cores e
foram instaladas na área externa da marina, além do refeitório dos colaboradores e
a na administração.
O pintor Alexandre da Silva,
que trabalha no setor de Manutenção da Marinas Nacionais,
já faz a destinação de garrafas
tipo “pet” em sua casa. Ele acredita no sucesso da coleta na
marina. “Mas precisaremos da
colaboração de todos”, alerta.
Os resíduos de óleo, graxa,
combustível e materiais contaminados continuam a ser
destinados aos coletores localizados no Posto de Abastecimento da Marinas Nacionais.

A palavra de ordem em
barco é organização. Especialmente com o enxoval
de cama, mesa e banho.
Para facilitar o trabalho
do marinheiro, sugiro que
cada cabine tenha um padrão, ou seja, bordados
das toalhas e festones dos
lençóis na cor que predomina a decoração. Assim,
saem da lavanderia direto
para cada cabine. Quanto
à qualidade, toalhas devem ser de 100% puro algodão selecionado, que
proporcionam grande absorção e maior maciez. E
quanto maior a quantidade de fios egípcios tecidos
por polegada, maior a
maciez e durabilidade do
lençol. As toalhas de popa
devem seguir o mesmo raciocínio: harmonia. Se o
costado é verde, os bordados devem ser do mesmo
tom. E mais, numerá-las
ajuda a zerar a chance de
usar toalhas alheias. Panos de prato também devem seguir a cor predominante da decoração do salão. Dica: borde uns quatro
panos de chão e minimize
o risco de ver o marinheiro
usar em uma eventualidade, um daqueles panos, preto de uso, na frente dos convidados. Aliás, o
uniforme do marinheiro,
boné, camisa pólo, camiseta básica e bermuda, acompanham a cor do costado
do barco, preferencialmente bordado com o nome do
barco. Até a próxima.
Karol de Paula
é decoradora e
presta serviços
para a
SPMarine,
representante
Intermarine
exclusiva na
Marinas
Nacionais.
Tel.: (11)
2176-3636.

Fishing 38

Phantom 500HT

Phantom 500F

Phantom 360

Fishing 32 open

Fishing 32ST

Riostar 55

440 Full

SPMarine. O representante
que vende mais Intermarine.

Você encontra as melhores ofertas no
site www.spmarine.com.br

SPmarine

Representante Intermarine em todo o País.

600 Full 2006
2 Man 900 hp

580 Full 2005
2 Man 900 hp

520 Full 2005
2 Volvo 675 hp

500 Full 2002
2 Volvo 675 hp

460 Full 2007
2 Volvo D9 500 hp

460 Full 2002
2 Volvo 480 hp

440 Full 2001
2 Volvo 430 hp

380 Full 2007
2 Volvo D6 370 hp

380 Full 2003 e 2001
2 Volvo 370 hp

Oceanic Elegance 1999 e
Oceanic 36 1994

Scarab 38 1994
2 KAD 42

Fotos ilustrativas

680 Full 2006
2 MTU 1200 hp

Veja mais
ofertas em
www.spmarine.
com.br
Cranchi Zaffiro 34 1998
2 Volvo Penta KAD 43 230 hp

Pershing 52 2002
2 Man 1050 hp

A SPMarine é parceira da:

Sede SP: (11) 2176-3636
Guarujá (13) 3305-1500
Curitiba (41) 9973-5462
B.Camboriú (47) 3361-6139
Salvador (71) 3321-8653

Em breve: 430 Full.
O lançamento que
surpreenderá você.

São Paulo:
Al. Rio Negro, 585 - cj 181
Alphaville - Barueri - SP
Guarujá:
Marinas Nacionais
Estrada Gurujá-Bertioga, km 20,5
Guarujá - SP

