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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Meio Ambiente

Novidade

Remediar quando
não foi prevenido
Quando ocorre um vazamento de produto químico, como
óleo, combustível ou outros, a Marinas Nacionais tem procedimentos
adequados para evitar a contaminação do solo ou das águas.
O responsável pelas atividades
ambientais da Marinas Nacionais,
Adriano Ferreira Araújo conta que
muitas vezes o marinheiro tenta resolver sozinho o derramamento de
óleo ou combustível. “Na ânsia de
eliminar os vestígios do produto, o
marinheiro utiliza sabão e água, poluindo o solo e a água.” O procedimento correto, de acordo com
Adriano, é comunicar imediatamente à Portaria. “Com os equipamentos e materiais apropriados, o
dano é contido e minimizado”,
explica.

São diferentes produtos para cada
tipo de ocorrência. A turfa é utilizada para absorver contaminantes
no piso seco. Um quilo de turfa recolhe 5 litros de óleo.
Quando o vazamento é na água,
na bacia ou no piso com água, utilizam-se cordões ao redor do vazamento para retenção e depois são
utilizadas mantas e travesseiros
para absorção do produto. Por serem hidrorrepelentes, apenas o contaminante é recolhido.
Para o estancamento de vazamentos em bombonas ou tanques, utiliza-se um selador para vedar o orifício de vazamento.
Adriano alerta que o mais importante é que a comunicação da ocorrência seja o mais rápida possível
para que se evite um dano maior.

Curso
de vela
A Marinas Nacionais está
oferecendo curso de vela para
crianças com idade entre sete
e 12 anos. O curso que será
ministrado pelo experiente
velejador Thomas Buckup
(veja a seção Gente do Mar) e
terá 10 aulas, entre outubro e
dezembro de 2009. As aulas
serão teóricas e práticas,
abordando pontos cardeais,
nós, meteorologia, consciência
ecológica, direitos básicos de
passagem, sinalizações
básicas e tipos de barcos. No
final do curso, o aluno será
capaz de conduzir um barco
a vela como tripulante ou
timoneiro. Mais informações
com Saulo ou Gabriela pelo
telefone (13) 3305-1421 ou
pelo email atendimento@
marinasnacionais.com.br.

Setembro 2009

Gente do Mar
cional, vice campeão da Semana de
Vela de Ilhabela. Thomas conta como
será o curso de vela para crianças:

Qual a expectativa para o
curso de vela?

Thomas Buckup é instrutor da Escola de Vela da Marinas
Nacionais, que iniciará as atividades
em outubro. Velejador experiente
que aos sete anos aprendeu a gostar
do esporte com o pai na Represa do
Guarapiranga, já passou por diversas classes: Pingüim, Snipe, FD, Lightning, J24 e Oceano. É trimmer
de balão do Touché Super, um veleiro de 46 pés, da classe ORC Interna-

A melhor possível. A Marinas Nacionais está preparando uma ótima estrutura de equipamentos e segurança
para o incentivo da prática da vela entre a garotada. O objetivo é criar oportunidades para o desenvolvimento de
novos velejadores.

Como a prática da vela ajuda
o desenvolvimento da criança?
O esporte tem o poder de desenvolver atributos importantes, como aprender a ganhar, a perder e a trabalhar
em equipe. O contato da Natureza
também é importante para uma geração que tem à sua disposição uma pa-

rafernália eletrônica dentro de casa.
Ensinaremos de uma forma lúdica, a
respeitar a Natureza, como enfrentála e controlá-la a partir de um barco
à vela e, sobretudo, sentir prazer em
velejar.

Falta incentivo à vela, mesmo
sendo um dos esportes mais
premiados do Brasil?
Eu acho que o apoio dos pais é fundamental. Não se trata de uma atividade cara. Claro que hoje em dia
atletas de alta performance precisam de bons patrocínios para se desenvolverem, mas isso vale para
qualquer modalidade de esporte. A
infra-estrutura que a Marinas Nacionais está proporcionando, com
bons equipamentos e total segurança já dão condições para o desenvolvimento de uma base do esporte
à vela na região.

Diário de Bordo

O capitão

amador Marcelo
Rodrigo Lopes dos Santos é formado em Administração de Empresas,
mas seguiu a carreira do pai, Landoaldo de Oliveira. “Frequento a Marinas
Nacionais faz mais de 10 anos”, conta. Marcelo cuida da embarcação Kauman há dois anos e ressalta o bom
relacionamento com o proprietário
Márcio Kaufa Antônio. “É um ótimo
patrão, pois confia no meu trabalho
e eu espero corresponder sempre a
essa confiança”. No relato a seguir,

ele alerta para os cuidados com a segurança no mar. Em dezembro de
2008, Marcelo acompanhou o patrão
a uma viagem de lazer a Angra dos
Reis, no Rio de Janeiro, e presenciou
o que poderia ter sido uma tragédia.
“No dia 28 de dezembro de 2008,
estávamos atracados no hotel Meliá e
decidimos fazer o que seria o primeiro
passeio de barco e a estreia do jetski
novinho das meninas. Elas ainda estavam no píer da marina Meliá, posando
para fotos, e decidimos ir para a Ilha
de Itanhanguá, a umas 10 milhas dali.
Os convidados e a filha do proprietário
foram se divertir no mar com uma
bóia, rebocada pelo jetski. Em uma das
manobras, o jetski ficou de frente com
uma embarcação offshore, que desviou e o cruzou por trás, passando entre
o jetski e a bóia. Apesar do piloto do
jetski ter cessado a aceleração ao ver a
manobra, isso não impediu que a bóia
que levava a filha do meu patrão e
duas amigas colidisse com a lateral do
barco, devido à inércia da bóia. Quando

cheguei para socorrê-las, elas estavam
desacordadas. Elas foram socorridas
e uma delas teve traumatismo craniano, outra teve duas vértebras quebradas e a terceira apresentou uma
lesão no baço e hemorragia interna
grave. Graças a Deus, um mês depois
todas estavam completamente recuperadas e sem seqüelas e puderam
aproveitar um belo Carnaval em Parati,
no Rio, superando o trauma. Mas sempre oriento aos passageiros para a importância do uso de coletes salva-vidas,
mesmo em brincadeiras mais simples.
No mar você pode não ter uma segunda
chance! No caso delas, se não estivessem de coletes, elas teriam afundado,
sem dúvida nenhuma. É importante
também redobrar os cuidados ao conduzir o barco em lugares com grande
acumulação de pessoas.”

Se você tem uma história
inusitada, diferente ou curiosa,
fale conosco: marketing@
marinasnacionais.com.br

Serviço

Coluna Regatta

Habilitação em dia
Navegar é um prazer.
Porém, para conduzir um barco é
necessário estar habilitado de acordo com o porte da embarcação ou
local por onde se passeia.
A atual legislação estipula cinco
categorias de habilitação amadora,
dependendo do tipo de barco e local
onde se pode navegar. Assim, um Capitão Amador pode conduzir qualquer barco de lazer em qualquer área.
Já o Mestre Amador, apenas pode
navegar até 20 milhas da costa e o Arrais Amador, está limitado à navegação interior, como rios e lagos. Há
ainda o Motonauta, para condução
de jetskis e o Veleiro para pequenos
barcos a vela, ambos somente em
área de navegação interior.
A prova para habilitação é realizada
pelas Capitanias dos Portos. “Além dos
documentos, é preciso se inscrever
para uma prova teórica e levar um

atestado de sanidade psicofísico, que
pode ser fornecido por qualquer médico”, esclarece a despachante náutica Conceição Varella.
A habilitação tem validade de 10
anos. “É importante ficar atento ao vencimento da carteira, pois apesar do
processo não ser demorado, navegar
com a habilitação vencida ou sem ela,
acarreta multas”, explica.
Consultoria: Varellas Náutica Tel. (13) 3468.5331/
3296.1225 / 9716.2219 / 8118.3410

A documentação do barco
também requer atenção, pois
alguns documentos têm validades
diferentes. A Secretaria Náutica da
Marinas Nacionais está pronta
para esclarecer qualquer dúvida,
pelo email secnautica@
marinasnacionais.com.br ou pelo
telefone (13) 3305-1421.

Esta matéria foi sugerida pelo leitor Renato Meier. Envie sua sugestão: marketing@marinasnacionais.com.br

Velejar é
preciso... se
precaver,
também!
Por Valéria Corbucci

Alguns cuidados antes de
sair para velejar podem fazer uma
enorme diferença e tornar a velejada
ainda mais divertida. Aqui você confere 10 medidas de precaução que
devem ser tomadas antes (e depois)
de sair por aí ao sabor do vento:

1 Verifique a previsão do tempo. No
site da Regatta (www.regatta.com.br)
você pode consultar a meteorologia

2 Antes de explorar águas desconhecidas, procure informações específicas
da região como, por exemplo, as marés

3

Evite arrastar o casco e as velas
pelo chão para não danificá-los

4 Evite montar o barco perto da água.
Pode acontecer de cair alguma peça e
você não conseguir encontrá-la

5 Feche o bujão antes de colocar o

Saúde e Segurança

barco na água e só abra na volta

Respire fundo

6 Amarre tudo que estiver a bordo:

As máscaras de

8 Lave o barco e as velas com água

proteção respiratória são Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que resguardam o
sistema respiratório contra gases, vapores, névoas, poeiras
ou partículas tóxicas.
Cada máscara possui uma
finalidade adequada para o
uso que se faz, como explica
Elisabeth Ferreira, responsável pelo setor de Saúde e
Segurança no Trabalho da
Marinas Nacionais.
“As máscaras para

poeira ou partículas são importante para
proteger os pulmões e devem ser descartadas a cada uso. As máscaras para
gases e vapores amenizam o odor e devem ficar bem seladas no rosto. São fundamentais na manipulação de produtos como ácido e devem ser higienizadas após cada uso, com água e sabão e
devem ser guardadas bem secas.” O
filtro pode ser trocado semanalmente
mas, dependendo do material manipulado, esse tempo pode ser menor.
Elisabeth recomenda aos homens
que não usem barba, pois mesmo fios
pequenos podem impedir a vedação da máscara e permitir a passagem de gases ou poeira.

bagagem, bolina, leme...

7 Quando o veleiro estiver atracado,
enrole as velas para evitar que o tecido e as talas se enfraqueçam
doce depois do passeio

9 Tenha em mãos equipamentos que
possam ser úteis em pequenos reparos, como cabos, bússola, balde para
escoamento de água, etc

10 Lembre-se de se proteger sempre que for para o mar, usando colete salva vidas e protetor solar. Outra dica é a linha de bonés, camisetas e chapéus com proteção UV à
venda nas lojas Regatta. Ou pelo site
www.lojaregatta.com.br
Regatta
www.regatta.com.br
11 – 3037-7000

Manutenção

Eventos

Manutenção
Preventiva
de Final
de Ano

Um marinheiro

Há poucos meses
do final do ano, a realização
de manutenção preventiva
das embarcações é fundamental, principalmente pelo
motivo de termos tido um
inverno muito chuvoso, ou
seja, levando a pouco uso
das embarcações e com muita umidade no ar. Essa situação torna necessária principalmente, a revisão da parte
elétrica (baterias, carregadores, geradores), sistema de
combustível das embarcações, filtragem, trocadores
de calor, óleo, filtros e rotores. Sendo assim, quanto
mais rápido agendar esses
serviços, mais econômico
pode ser, com menos correrias, sem comprometimentos do uso das embarcações
no período de férias com a
garantia de um serviço bem
feito e segurança para a
navegação.
Wagner Vestphal - Píer Boat autorizada Volvo
Tel.: (13) 3351-6600

Decoração

A Marinas Nacionais está preparando a
Expo Primavera 2009. Entre as atrações,
exposição e venda de orquídeas e plantas
ornamentais, e um cardápio especial no
Restaurante Dejá-vù. Tudo para
comemorar a chegada da estação mais
charmosa do ano. Não perca, sábado, dia
26 de setembro, a partir das 10h.

No sábado, dia 17 de outubro, a
Marinas Nacionais está preparando
uma programação especial para a
comemoração do Dia da Criança.
Aguarde mais informações!

uniformizado é um cartão de
visitas em um barco. Além
da boa impressão que deixa,
o uniforme traz conforto e
auto estima ao funcionário.
Aos meus clientes, sempre
sugiro peças variadas para
ocasiões diferentes: bermuda mais social para os finais
de semana, camisa pólo bordada acompanhando a cor
do costado, casaco, boné,
cinto, moletom, além de camisetas básicas e bermudas
em tecido tactel, mais práticas para o dia-a-dia. Uma
curiosidade: em julho, estive
em St. Tropez, na França e
pude observar um pouco do
mundo náutico europeu e
constatar muitas marinheiras nos luxuosos barcos, situação pouco comum aqui no
Brasil. Mas pense nisso: há
situações em um barco que a
delicadeza de uma mulher
faz a diferença.

Karol de Paula é decoradora da
SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas
Nacionais. Contato: (11) 2176.3636
ou (11) 8338.5885.

