Papel 100% reciclado.
Composição: 75% de aparas préconsumo (material reciclado dentro
da fábrica) e 25% pós-consumo
(material oriundo da coleta urbana).
Fonte: Suzano Papel e Celulose
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GESTÃO

Marinas Nacionais realizou no dia 19 de maio,
uma palestra sobre Segurança e Saúde no Trabalho
(SST) aos prestadores de serviços que atuam nas dependências do complexo.
Durante a exposição para
cerca de 20 prestadores, Elisabeth Ferreira, responsável
pelo setor de SST, apresentou
noções básicas de direito dos
trabalhadores e explicou o

E

AVISO
Fotos: Rodney Domingues

SEGURANÇA

Cuidando da
segurança

conceito de doenças ocupacionais. Por meio de imagens
capturadas no dia-a-dia das
atividades dos próprios participantes, demonstrou o uso
adequado dos equipamentos
de proteção individual (EPI).
“Os profissionais têm de entender as consequências sociais que um acidente de trabalho pode trazer para si”,
explica Elisabeth Ferreira.
“Falta de experiência, maus

hábitos, brincadeiras, stress,
cansaço e a falta de atenção
em atividades simples podem
ser as causas de um acidente.”
Na avaliação de Elisabeth
Ferreira, a platéia foi bastante
participativa e interativa. Revelando preocupação com acidentes no percurso casa-trabalho, a palestrante finalizou a
apresentação, exibindo um vídeo que ressalta a importância de se adotar uma atitude
responsável ao volante.

Primeiros socorros
No dia 12 de maio, os colaboradores da Marinas Nacionais
passaram por uma palestra
sobre conceitos de Primeiros
Socorros e noções básicas sobre os primeiros atendimentos à vitima, em caso de emergências. O treinamento contou
com teoria e prática.

Reforma na
Marinas
Nacionais
A Marinas Nacionais
iniciará em breve,
as reformas do restaurante e dos vestiários sociais. Além
de necessárias adaptações para a utilização por pessoas com
necessidades especiais, as obras têm o
caráter de oferecer
mais conforto ambiental. “Haverá uma
maior integração entre os ambientes de
lazer, além da incorporação de tecnologias modernas nos
equipamentos para
a cozinha”, explica
Cris Negreira, arquiteta do Estúdio On,
responsável pelo
projeto. Ambos os
ambientes poderão
ser utilizados sem
prejuízos ao atendimento durante a
reforma.

Arte que beneficia a natureza

m comemoração à Semana do Meio Ambiente, a Marinas Nacionais
convidou a Cooperilha, cooperativa formada por mulheres
do bairro Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá, para expor
os trabalhos realizados com
materiais provenientes de coleta seletiva, nos dias 4 e 6 de
junho.
Além de artesãs, as cooperadas da Cooperilha atuam

como agentes ambientais, realizando a coleta seletiva no
bairro. José Pereira da Silva, marinheiro da embarcação Magic
visitou o stand e aprovou a iniciativa. “Incentiva as pessoas a
separarem o lixo”. Foram comercializados diversos itens,
como pufs de garrafas pet,
cestas de papel de revista,
além de bolsas utilizando banners de lona, todos feitos com
materiais reutilizados.

APRESENTAÇÃO

Arquivo pessoal
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DIÁRIO DE BORDO

O velejador Leonardo JP compete na classe RGS com o barco Rainha que conta com o
apoio da Marinas Nacionais.
Entre os títulos que conquistou está o Campeonato Paulista. A próxima competição é
o Rolex Ilhabela Sailling Week,
o maior evento sul americano
de vela, programado para 4
a 11 de julho. No warmup da
competição, realizado em junho, Leonardo JP conquistou o
título na classe RGS B. “Temos
uma vela nova, o barco tá revisado, tem tripulação confirmada... enfim, estamos com
uma ótima preparação”, avisa Leonardo JP. Desejamos
bons ventos ao Rainha Marinas Nacionais!
A velejadora virtual Claudia
Rodriguez Comas descreve sua
participação na Volvo Ocean
Race Game (VORGame), competição virtual paralela ao maior
evento da vela no mundo. Terminou a competição em 517º
lugar entre 220.291 competidores e faz parte do Boteco1,
torcida organizada pela vela do
país,que teve um de seus integrantes, Vinicius Magalhães, o
Grilo na 6ª posição geral.

Foram oito longos meses de
muita adrenalina!!! No início, este game provocou um
verdadeiro alvoroço no Boteco1. Queríamos ter um grupo
numeroso, queríamos fazer
bonito na Volta ao Mundo e
com certeza, fizemos!!! Participar do game nos transportava mais perto ainda da VOR
real e estaríamos navegando
junto aos VO70, ao Joca, Horácio e Torben Grael, nosso
skipper predileto. Ao cruzar
a linha de chegada em Esto-

Sobe e desce agilizado

O hangar de jestski da
Marinas Nacionais trouxe diversas vantagens para os
proprietários. Além de proporcionar proteção do sol e

da chuva, diminuindo os
gastos com conservação, a
retirada e a colocação na
água, ganhou mais uma comodidade: uma empilhadei-

ra negativa. Com ela, é possível movimentar o jetski
com rapidez e segurança diretamente do hangar empilhado para a água.

Carretas de jetski
Com a transferência dos jetskis para o hangar de empilhamento, não serão necessárias
mais as carretas. Os proprietários devem providenciar a retirada das carretas da área
da Marinas Nacionais. Mais informações com o Saulo, do Atendimento ao Cliente, pelo
telefone (13) 3305-1421 ou pelo email atendimento@marinasnacionais.com.br.
colmo, depois de 27 horas ao
“leme” (na real, navegando
ao mouse), um mix de sentimentos tomaram conta de
mim. Não aqueles, já conhecidos de todo fim de Leg, mas
sentimentos de saudades, de
emoção... de “quero mais”...
Para muitos, levar o game
com tamanha dedicação era
uma bobagem e para outros o
fato da falta de dedicação
era terrível... rs. Ainda bem
que havia sentimentos variados, mas sempre respeitados.
Sempre vinha uma garra ex-

tra que nos dava força para
continuar, afinal não estávamos sozinhos, havia mais
100.000, 200.000, 220.291
participantes logados, dos mais
diferentes lugares do mundo.
Isso pra mim era fantástico!
Formamos grupos, trocamos
logins com a finalidade de
ajudarmos em momentos que
realmente não dava, nos desesperamos com a falta ou a
precária conexão, nos divertimos, ficamos muito putos,
acertamos, fizemos várias e
variadas manzadas, sofremos,
nos emocionamos, aprendemos, conhecemos pessoas e
lugares, fizemos vigília, por
inúmeras vezes comemos à
frente do micro, fomos tidos
como malucos, sentimos abstinência, testamos nossos limites ao extremo, choramos
(eu inúmeras vezes... de raiva, de emoção... de cansaço),
driblamos trabalho, família,

nos organizamos em viagens,
datas, demos muitas gargalhadas, criamos tripulantes
virtuais, fizemos churrascos,
jogamos e catamos latinhas...
deixamos de viver???... talvez
sim, talvez não.
Nos momentos finais, sempre ao lado do Grilo via MSN,
fui ficando angustiada com a
adrenalina a milhão, emocionada por saber que tínhamos
chegado ao fim e, por ter a
certeza que o Boteco1, que o
Brasil, fez bonito!!! Ver o
nome do Grilo em 6º no
ranking geral é muito mais do
que um prêmio, é um ORGULHO, é uma HONRA, pois ele
soube com maestria colocar o
barco no vento!!! Parabéns
Grilo / Boteco1 / BRASIL!!!
Queridos amigos... a VORGame foi mais uma maravilhosa história que o Boteco1
tem pra contar e pra lembrar! VQV !!!

Q

SAÚDE E SEGURANÇA

FINANCEIRO

uando o cliente tem
um profissional encarregado de cuidar
do barco dentro da Marinas
Nacionais, é preciso assinar o
Registro de Autorização, documento que indicará quais
tipos de serviços o preposto
poderá realizar: solicitar mo-

vimentação, abastecer a embarcação no Posto da Marinas
Nacionais, dar ordem de serviço e retirar notas fiscais,
transportar materiais para
fora da marina ou se poderá
prestar serviços a outras embarcações. Toda alteração
deve ser imediatamente re-

Mais prático, mais fácil

A

lguns clientes têm
apresentado dificuldade em acessar o
endereço da internet para a
emissão dos boletos de cobrança dos serviços e de abastecimentos, contidos no email
enviado pelo Banco Itaú.
“O procedimento é bastante simples e prático”,
informa Saulo Rodrigo Rodrigues, do Atendimento ao

Cliente da Marinas Nacionais. “Mas estamos à disposição do cliente, caso encontre alguma dificuldade.”
Para a visualização e impressão do boleto, o usuário
deve copiar o endereço do
email enviado pelo Banco Itaú
e colar no seu navegador da
internet. A página do banco
pedirá então, o código do
boleto que se encontra na

mensagem. Depois basta imprimi-lo ou usar o código de
barras para pagamento.
Caso não consiga emitir
o boleto ou não receba o
email ou o boleto em tempo
hábil para o pagamento, o
cliente deve entrar em contato com o departamento
financeiro da Marinas Nacionais pelo telefone (13)
3305-1421.

Pratique segurança

A

s estatísticas mostram que 96% dos
acidentes estão ligados a questões de atitude
e comportamento. Não basta a utilização correta dos
equipamentos de proteção
individual, mas realizar as
atividades com atenção, sem
desviar a concentração. O
trabalho sai bem feito e minimiza ou elimina os riscos
de acidente no trabalho.
Conhecer bem o posto de
trabalho e saber lidar com
as ferramentas é fundamental. “A falta de atenção no
trabalho é o terceiro item de

causas de acidentes no trabalho”, comenta Elisabeth
Ferreira, responsável pelo
setor de Segurança e Saúde

(SST) da Marinas Nacionais.
“Para se evitar um acidente com as mãos, o primeiro
passo é usar a ‘cabeça’ primeiro e só depois as mãos”,
explica Elisabeth Ferreira.
“Ou seja, o ideal é primeiro
planejar o que se vai fazer
para depois usar as mãos com
segurança.”
Quando percebemos que
os riscos existem, não praticamos atitudes impróprias e
evitamos acidentes. Portanto, na dúvida, pare! Estar
atento às normas de segurança é o melhor caminho
para evitar acidentes.

COLUNA REGATTA

SERVIÇO

Registro de
autorização

passada à Secretaria Náutica. “O cliente deve informar a troca do profissional
ou a redefinição de quais os
tipos de serviço ele estará
autorizado a realizar em sua
embarcação”, explica Pedro
Henrique da Silva Marcelino, responsável pelo setor.
É importante manter as informações corretas para
não causar transtornos. O
email para comunicar alterações é secnautica@
marinasnacionais.com.br.

Flaps: estabilidade
durante a navegação
Por Valéria Corbucci

O

sistema de flaps consiste em duas placas,
dois pistões, mangueiras de condução de óleo,
bomba de circulação de óleo
e botão de acionamento no
painel. Sua função a bordo
é dar equilíbrio ao barco.
Quando há flaps na embarcação é possível organizar
os passageiros – e os equipamentos – de qualquer maneira a bordo, sem causar
instabilidade. Ao contrário,
o equilíbrio está garantido
e a navegação fica ainda
melhor e mais estável.
O tamanho das placas é
determinado em função do
espaço disponível e do porte da embarcação. Quando
instalar as placas, elas devem ser posicionadas o mais
para fora possível para que o
ajuste fique mais sensível.
Cuidados com o manuseio
devem ser tomados para
evitar problemas como diminuição na velocidade da
embarcação e aumento do
consumo de combustível.
É preciso estar atento
porque o acionamento padrão do botão é todo invertido, ou seja, direita é esquerda; e para cima quer
dizer para baixo. É preciso
se acostumar com o acionamento. Uma dica que não
costuma falhar é a seguinte: olhe para a proa da embarcação, o lado que estiver
mais alto, você aciona o botão para cima. Dessa maneira, o flap do outro lado irá
baixar automaticamente. Kits
completos ou peças separadas estão à venda no
mercado.
Produto à venda na Regatta
www.regatta.com.br
11 – 3037-7000

Wagner Vestphal - Píer Boat - autorizada Volvo - tel.: (13)
3351-6600

DECORAÇÃO
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Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race

C

ada dia mais sofisticados, os sistemas elétricos e eletrônicos das embarcações
necessitam cada vez mais
de cuidados especiais.
Num ambiente muitas vezes agressivo, como a
umidade, água salgada,
calor e vibrações, convivendo com esses inimigos
diários, temos que cuidar
para que toda parte elétrica esteja muito bem
preservada.
Cuidados especiais como:
manter compartimentos
arejados; evitar o contato
com água em todo o sistema, tanto elétrico, como
o eletrônico; aplicar spray
de silicone nas áreas de
contato para evitar oxidação; utilizar desumidificador na cabine e casa de
máquinas; em embarcações
com motorização centrorabeta, manter a casa de
máquinas sempre aberta.
Lembrar de manter as
baterias sempre carregadas com um carregador
elétrico.
Obs.: Porão seco além
de transmitir boa apresentação, evita umidade e
bolor em toda embarcação. São pequenos cuidados que podem evitar sérios problemas elétricos.

O maior da vela

ESPORTE

MANUTENÇÃO

Sistema elétrico e
seus cuidados

O

brasileiro Torben Grael
sagrou-se campeão na
maior competição de vela
do mundo, a Volvo Ocean Race
(VOR) edição 2008/09, como capitão do time Ericsson 4. A competição iniciou-se em setembro de 2008, saindo da cidade
espanhola de Alicante, passou
pelo Rio de Janeiro e terminou
em São Petersburgo, na Rússia,
no dia 27 de junho de 2009.
Torben Grael conta que o sucesso da empreitada nessa edição foi a preparação. “O tempo
foi fundamental, algo que não
tivemos na edição passada. E
nos permitiu andar na frente
desde o começo”, explica.
O desempenho do Ericsson 4
também foi surpreendente. Bateu
o recorde de 24 horas (de singradura, maior distância percorrida
em um dia por um barco) e de
cara ganhou as duas primeiras regatas. “Pudemos administrar a

liderança e velejar com mais calma. Além disso, as duas vitórias
tiveram um impacto nos adversários e isso também ajudou.”
Torben Grael revela ter a
sensação de dever cumprido e
que gostaria de enfrentar outros desafios, como a America´s
Cup. “Porém, para fazer a America´s Cup é preciso de muito
planejamento e antecipação.”
Além disso, outro agravante
está na polêmica para definir o
formato da competição, que
foi parar na justiça.
Classificação Geral da Volvo
Ocean Race 2008-2009:
1. Ericsson 4 - 114,5 pontos.
2. Puma - 105,5.
3. Telefonica Blue - 98,0.
4. Ericsson 3 - 78,5.
5. Green Dragon - 67,0.
6. Telefonica Black - 58,0.
7. Delta Lloyd - 41,5.
8. Team Russia - 10,5.

ma boa novidade
para ajudar a decoração de barcos
são os novos tecidos que
podem ser utilizados tanto na área externa quanto interna: o Solarium
100% Algodão da RJR Tecidos. Além da variedade
de cores, o tecido é resistente ao sol e à chuva,
repele a água e inibe a
proliferação de mofo e
bactérias. E o melhor de
tudo é o toque macio,
graças ao algodão, bem
agradável e confortável.
Outra vantagem é a leveza, facilitando o manuseio. Ele pode ser usado
em capotas, forração de
sofás, poltronas e almofadas. Por ser impermeabilizado, a manutenção e
limpeza é extremamente
facilitada para retirada
de manchas ou sujeiras.
Até a próxima.

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

