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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A importância da
manutenção preventiva

manutenção preventiva do
sistema motriz de um barco pode representar uma
economia considerável com as
despesas de conservação. Os procedimentos são simples e, executados de maneira correta e de
forma constante, quase que diariamente, permitem o aumento
da vida útil da embarcação.
Quem explica é Wagner Vestphal,
que tem mais de 30 anos de experiência no segmento náutico e
há 20 anos é proprietário da Pier
Boat, autorizada Volvo Penta no
Guarujá. “Tive meu primeiro barco com 15 anos”, conta.
“A manutenção preventiva tem
apelos econômicos e de segurança, argumentos imbatíveis para
o proprietário da embarcação.”
Em tempos de aquecimento global e mudanças abruptas das condições de tempo, ter o motor
em ordem representa segurança
no retorno de qualquer passeio.
A Pier Boat conta com assessoria gratuita aos prestadores de
serviços e marinheiros para a
orientação correta da manuten-

ção e limpeza. “Uma simples e inofensiva limpeza pode estragar
vários itens. Afinal, nem tudo no
barco e principalmente o sistema
de propulsão, é à prova d´água.”

utilizar

o

Funcionamento
do motor

barco.”

Outro cuidado que Wagner destaca é com o funcionamento do
motor. “Para a lubrificação dos
Drenagem do
componentes internos do motor,
combustível
não são necessário mais do que
Dentro do tanque do combustível
10 minutos de motor ligado e
ocorre condensação dos vapores
sem carga.” Quanto ao carregad´água, contaminando o diesel
mento das baterias, Wagner rese causando prejuízos ao funciosalta: “Existe um erro conceitual
namento do motor, como exemno uso do alternador, que tem
plifica Wagner. “Tive o caso de um
como função repor a energia
motor com 30 horas, marcadas
consumida pela bateria durante
no horímetro, que teve o pistão
o funcionamento do motor. Para
quebrado por causa do uso de
carregar as baterias deve-se
combustível deteutilizar um carreriorado. Ou seja,
gador
elétrico
a substituição do
adequado para o
diesel velho por
tipo de bateria,
outro novo, religado à tomada
presentaria um
do pier.”
prejuízo de 800
As valiosas direais.
Porém,
cas de Wagner se
Pistão quebrado devido
esta ‘economia’
transformarão em
ao uso de combustível
se
transformou
uma seção fixa do
deteriorado
em um prejuízo
Boletim da Maride mais 35 mil reais, fora o
nas Nacionais.
transtorno dos dias sem poder
Pier Boat - tel.: (13) 3351-6600
www.pierboat.com.br

Fotos: Rodney Domingues

Algumas dicas básicas de manutenção de Wagner Vestphal.
> Manter as tampas da casa de
máquina abertas o máximo de
tempo possível, todos os dias;
> Conservar o porão sempre seco,
sem água ou óleo, para identificar
facilmente qualquer vazamento;
> Manusear os comandos dos
engates e a direção pelo menos
duas vezes na semana. Desse modo
evita-se o emperramento de
leme, rabeta e cabos de comando;

> Drenar os filtros primários de
combustível a cada dois meses ou
a cada saída do barco para o
mar;
> Funcionar o motor, no máximo
por 10 minutos, sem carga;
> Jamais utilizar vaselina nos
motores e transmissões, pois ela
ataca borrachas e plásticos.
Utilizar silicone em spray, menos
nas correias do motor.

Solicitação
URGENTE:
não faça
marola
Está provado que as
marolas feitas por barcos e jet-skis que transitam em velocidade
acima dos 3 nós pelo
Canal de Bertioga causam prejuízos:
> ambientais, ao adentrarem os mangues ribeirinhos e destruírem
a vegetação, prejudicando a fauna que se
procria ali;
> danificam e até provocam acidentes com
gravidade nas embarcações ancoradas ou
encostadas nos píeres
das garagens náuticas, condomínios e
marinas instaladas ao
longo do canal.
Por tais motivos, pedimos aos profissionais da náutica, donos
de embarcações e usuários em geral, que
respeitem a NORMAM03/DPC, Lei nº 9.537,
de 11 de dezembro
de 1997, que estabelece a velocidade
máxima de 3 nós em
canais.
Agradecemos o respeito à velocidade imposta pela NORMAM,
uma vez que essa
condição de navegação traz benefícios
para todos.

CURTAS

Hangar de jet-skis
Fotos: Rodney Domingues

O novo hangar: jetski direto do empilhado para a água por meio da empilhadeira e guincho

GENTE DO MAR

N

o dia 5 de janeiro
de 2009, o mercado
náutico brasileiro
perdeu uma grande personalidade: Gilberto Ramalho, fundador da Intermarine, maior estaleiro de lanchas de alta performance
do Brasil, faleceu em um
trágico acidente aéreo, em
Itupeva, no interior de São
Paulo.
Empreendedor e empresário de sucesso, Gilberto
Ramalho deixou como legado um prestigiado estaleiro, a Intermarine. Com uma
linha de produtos de sucesso, entre eles a Panther 33,
a Cigarette 36 e a Oceanic
32, a Intermarine tornouse referência de alto padrão em qualidade de construção e montagem.
Glberto Ramalho também

e da chuva, o que diminui o investimento com conservação.
Toda a operação de manobra
para retirada ou colocação
na água é realizada pela
Marinas Nacionais, por meio
de uma empilhadeira que leva
o jet-ski diretamente para o

patrocinou diversos rallies
náuticos, ajudando a disseminar o segmento de lanchas offshore.
Em um acordo inédito
com o estaleiro italiano
Azimut, Gilberto Ramalho
tornou a Intermarine a única licenciada no mundo autorizada a produzir os bar-

hangar ou para o guincho no
Canal de Bertioga.
A atual área dos jet-skis será
usada para ampliação do
estacionamento dos clientes.
Para mais informações,
consulte o setor de Atendimento ao Cliente.

cos da renomada marca
fora da Itália. Foram mais
de 5 mil barcos produzidos
que mudaram a paisagem
dos mares brasileiros. O
mais recente lançamento
da marca, a Intermarine
430 Full foi apresentada
pela primeira vez na Mari-

Todos os prestadores
de serviço que trabalham em barcos na
área da Marinas Nacionais, têm a obrigação
de manterem seus
cadastros atualizados
junto à Secretaria Náutica. Alterações como
acréscimo de colaboradores, mudança de
endereço, entre outras, precisam ser informadas. A atualização é uma exigência
da Prefeitura do Município do Guarujá e
evita possíveis complicações com autuações e multas dos órgãos fiscalizadores.

nas Nacionais, em setembro de 2008.
Perde-se um grande homem de negócios, um capaz e visionário empresário, mas fica seus ensinamentos, valores e lições,
exemplo que inspira a todos nós.

O empresário Gilberto
Ramalho e seu legado: um
estaleiro que mudou os
padrões náuticos brasileiros

Carlo Borlenghi/ZDL

U

m novo hangar de
empilhamento para
jet-skis foi montado na área da Marinas Nacionais. A capacidade é para
até 60 jet-skis.
Por ser coberto, o hangar
proporciona proteção do sol

Cadastro de
prestadores de
serviço

Fotos: arquivo e divulgação
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janeiro 2009

COLUNA REGATTA

PESQUISA

Horário de
atendimento

Fala, que eu te escuto!
Por Valéria Corbucci

Fotos: Rodney Domingues
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a cozinha aceita pedidos
até as 21h. O administrador
do Déjà-vu, Regis Godinho
explica que o restaurante
serve apenas almoços. “Durante a temporada, esticamos o horário para proporcionar mais comodidade ao
cliente.”
Jantares especiais já foram servidos durante a
temporada 2007/08. “Como
apenas na temporada o movimento se intensifica, os

investimentos necessários
com a contratação de uma
nova equipe para servir o
jantar não se justificam”,
explica Regis.
Apesar dos eventos sociais
serem um dos itens mais citados (22%) pelos clientes
para receber investimentos
da Marinas Nacionais, apenas 23% responderam, na
mesma pesquisa, terem participado dos jantares realizados em 2007/08.

Veja bem

visão é um dos cinco
sentidos que nos permite enxergar as belezas e as diversidades do
mundo. Por ter função tão nobre, os olhos devem receber
nossos melhores cuidados.
A lesão nos olhos pode
acontecer em qualquer atividade. Os perigos podem

Rodney Domingues

SAÚDE E SEGURANÇA

ampliação do horário
de funcionamento do
Restaurante Déjà-vu
foi uma das solicitações citadas pelos usuários da marina que responderam à
Pesquisa de Satisfação, realizada em maio pela Marinas
Nacionais.
O horário de atendimento
do Restaurante é das 8 às
17h, porém, nos finais de
semana, durante a vigência
do horário oficial de verão,

estar em lascas de madeira
voando, pregos ricocheteando ou solventes espirrando, e podem ser evitados
com o uso de óculos de proteção adequados.
Entre os tipos, há o maçariqueiro, para atividades
com maçarico, e os de ampla visão. Mas, cuidado!

Óculos normais de grau não
protegem os olhos, pois não
cobrem uma área suficientemente ampla e ainda podem aumentar o risco de lesão se os cacos das lentes
quebradas voarem para dentro dos seus olhos.
Portanto, cuidar dos olhos
merece um pouco de vigilância adicional nas situações
que os tornam vulneráveis.
Qualquer dúvida sobre utilização
de EPIs podem ser sanadas pelo setor de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) da Marinas Nacionais, durante os dias da semana, das 8 às
17h.<

rádio VHF é o método
mais popular de comunicação entre embarcações
feita através de ondas de alta
freqüência. A vantagem desse
equipamento é que ele é relativamente simples, compacto e de
custo baixo comparado aos outros sistemas. Para assegurar
que os usuários da área náutica
não causem interferências aos
outros usuários de rádios VHF,
algumas providências foram tomadas, como criar canais com
freqüências específicas. Dessa
maneira, eles já saem de fábrica
com todos os canais disponíveis
programados como o 16, por exemplo, na freqüência 156.800MHz.
Como as ondas dos rádios não
reconhecem fronteiras nem países, também ficou estipulado
que os canais dos rádios VHF marítimos seriam os mesmos no
mundo inteiro.
Mas a que distância funciona
um rádio VHF? Aqui vai a dica: se
você pode ver o destino, pode
falar com ele. Então, como o sinal de rádio sai pela antena,
quanto mais alta ela estiver,
mais longe enxergará, certo?!
Quatro dicas de etiqueta para
a boa comunicação via rádio:
> Por se tratar de canais abertos,
as conversas podem ser escutadas por quem estiver no mesmo
canal. Por isso, para uma conversa mais reservada e tranqüila,
procure canais desocupados
> Evite palavras de baixo calão
> Fale pausadamente
> Espere a pessoa terminar a fala
para apertar a tecla talk. Caso
contrário você interromperá a
comunicação
Onde comprar: Regatta - Tel.:
(11) 3037-7000 - www.regatta.
com.br
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bora ainda tenhamos pela
frente etapas terríveis para os
barcos e o pessoal de bordo.”
O Ericsson 4 ainda conseguiu
uma proeza ao quebrar o recorde mundial de singradura em
24 horas. É o primeiro monocasco a quebrar a barreira das 600
milhas ao completar 602,66
milhas náuticas. A nova marca
se traduz em uma velocidade
média de 25,11 nós, de acordo
com a telemetria recebida do
barco na sede da regata.

Como acompanhar
O site www.volvooceanrace.
com oferece diversos canais
para acompanhar a competição.
Além das câmeras fixas nos veleiros, o site da VOR disponibiliza o Race Viewer, um aplicativo que exibe online, em 2D ou
3D, a posição de cada embarca-

Arquivo pessoal

niciado no dia 4 de outubro, a edição 2008/09 da
Volvo Ocean Race (VOR)
passará por vários pontos do
mundo e está sendo marcada
pela alta competitividade dos
times participantes.
O maior atleta olímpico brasileiro, Torben Grael, é o timoneiro do Ericsson 4 e liderava a
prova até a terceira perna, que
se encerrou no dia 22 de dezembro. A competição prevê
37 mil milhas náuticas de percurso, ou seja, quase 69 mil
quilômetros. Para se ter uma
noção da dimensão, uma volta
ao redor do mundo pela linha
do Equador soma 40.070 km.
Torben ressalta a durabilidade dos veleiros. “Esta regata,
até o momento, está superando a passada em termos de
confiabilidade dos VO70, em-

A interface do game da VOR e a competidora Claudia Rodriguez Comas

ção, além de informações sobre o tempo, ondas e ventos.
No site da Marinas Nacionais
também são publicados relatos enviados pelo próprio Torben Grael, que é cliente da
marina, além de notícias com
os principais acontecimentos
da competição.

Dá para participar
O site da VOR possui um jogo
virtual que usa os mesmos
dados meteorológicos que
as embarcações reais utilizam. Com a mesma duração
da regata, nove meses, qualquer pessoa pode conhecer
um pouco do funcionamento
do esporte. Diversos prêmios
são concedidos aos ganhadores das etapas e o vencedor
final levará um veículo Volvo
modelo C30.
Quem está participando da
competição virtual da VOR é
Claudia Rodriguez Comas, campeã da última Barcelona World
Race (BWR), jogo virtual ocorrido em novembro de 2007, em
paralelo ao evento real. “Acompanho a VOR desde a edição
2005/06. Fiquei bastante entusiasmada, pois adoro esses games. O jogo é muito realista.”
O jogo fez tanto sucesso que
rapidamente superou o número de 150 mil inscritos, o que
causou alguns problemas técnicos de acesso que já foram
resolvidos. “Na terceira perna
houve alguns percalços, como
uma re-largada que atrapalhou minha colocação. Na soma
das 3 etapas, estou na 62ª colocação e preciso conquistar
excelentes colocações para depois dos três descartes obrigatórios, conseguir um melhor resultado... Nada ainda está definido!!!”, completa Claudia.

Nesta edição darei algumas
dicas importantes para a
escolha de lençóis. As principais qualidades perseguidas são conforto, bem-estar
e durabilidade. Vamos começar pela composição,
que deve ser 100% algodão.
Já a quantidade de fios tecidos por polegada definirá
a maciez e a durabilidade.
Os mais confortáveis são os
que começam com 200 fios
por polegada. Acima disso e
até 300 fios por polegada, o
toque fica extremamente
macio. Mas ainda existem
os lençóis com 600 fios e os
de 1000 fios por polegada,
que são capazes de transformar seus sonhos. Os lençóis podem ser tramados de
muitas maneiras, como o
percal, mais utilizados para
desenhos e bordados, o acetinado, que utiliza o algodão egípcio e o jacquard,
confeccionados em um tear
especial, que incorpora belos desenhos e padrões ao
tecido. Outra variável são
as fibras. O refinado algodão egípcio, com suas longas fibras cultivadas no Egito, é um dos mais macios
existentes. O bom lençol funciona bem em qualquer estação, sendo frescos durante o tempo quente e aconchegante em temperaturas
mais baixas. Até a próxima.

Rodney Domingues

Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race.

Chegada do Ericsson 4, do
skipper Torben Grael na
primeira perna da VOR

DECORAÇÃO

COMPETIÇÃO

O desafio da
Volvo Ocean Race

Karol de Paula é decoradora da SP
Marine, representante exclusiva da
Intermarine na Marinas Nacionais.
Contato: (11) 2176-3636 ou (11)
8338-5885.

