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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Saúde

Qualidade de vida no trabalho
Ao cuidar e realizar a manutenção dos barcos, os marinheiros e
prestadores de serviços se expõem a
uma grande variedade de produtos.
Para manipulá-los, deve-se utilizar
equipamentos que protegem a vida
e promovem a saúde e a segurança
do trabalhador.
Na Marinas Nacionais, o uso dos
equipamentos de proteção individual
(EPIs) é obrigatório. O setor de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) fornece toda a orientação para os melhores dispositivos e procedimentos, de
acordo com a atividade exercida e a
legislação pertinente. “Pequenos cuidados na rotina de trabalho podem
salvar vidas”, conta Elisabeth Ferreira,
responsável pelo setor.
Os números de acidentes e doenças
relacionados ao trabalho no Brasil são

O cuidado com o meio ambiente
reflete na qualidade de vida não
só do trabalhador, mas do planeta. A Marinas Nacionais tem
investido na preservação da exuberância natural que a cerca,
como a adoção de procedimentos para a destinação de resíduos
contaminados. “Nenhuma gota de
óleo pode vazar para o solo”,
destaca Adriano Ferreira Araújo,
responsável pelas atividades
ambientais.
Apesar de ser um procedimento
corriqueiro, a troca de óleo ou a
limpeza de áreas contaminadas

alarmantes, ocupando a nona posição no mundo. “O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas causas: ao ato inseguro, quando se deixa

Para Marcelo Leite de Oliveira (à esquerda), o
trabalho rendeu mais com o uso dos EPIs.
Ao lado, Marcelo é Osea Matos do Santos (Dinho)

do barco deve ser cercada de cuidados. A Allmar, empresa que presta
serviços na Marinas Nacionais, destina todo o resíduo resultante da manutenção dos barcos, como filtros,
estopas e absorventes contami-

de lado a adoção de cuidados e à condição insegura, quando o ambiente de
trabalho oferece perigo e ou risco ao
trabalhador”, explica Elisabeth.
O marinheiro Marcelo Leite de Oliveira, da embarcação Monalisa, teve o
cuidado de se informar com o Departamento de SST da Marinas Nacionais
quando foi realizar a limpeza, lixamento e pintura do fundo do barco
com tinta envenenada, própria para evitar o acúmulo de cracas. “Comprei máscara, luvas, botas e óculos. O serviço
é mais rápido e tranqüilo sabendo que
se está trabalhando com segurança”,
relata Marcelo.
Mais importante do que o trabalhador
usar o EPI e ter concentração em sua
atividade profissional é compreender que
estas atitudes refletirão na qualidade da
sua vida fora do ambiente do trabalho.

nados, para uma empresa da Capital que faz o rerrefino do óleo.
“Todo óleo retirado é colocado em
galões e os outros resíduos são
acondicionados em sacos com espessura maior que o normal”, conta
Fabiano Leite de Souza, mecânico
da Allmar. Além disso, são utilizadas
mantas absorventes para que não
haja derramamento no solo. “Certos serviços só são realizados no
seco”, completa.
O rerrefino dos óleos, além da importância econômica, reduz a geração de resíduos e diminui a necessidade de extrair mais petróleo.
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Gente do Mar

O casal Douglas Lino e Eliana Costa

barco, mesmo com a autorização do proprietário. As próprias mulheres que ocupavam outras funções tinham preconceito. Mas se um marinheiro mantém o
barco bem conservado, faxinando, um
trabalho historicamente reservado às
mulheres, o que impede uma mulher
de fazer um bom serviço na parte elétrica de um barco?

Lino, proprietários da DL Serviços Elétricos Navais, tem uma história curiosa
no ramo náutico. Douglas tem 25 anos
de experiência com barcos, mas iniciou
sua vida profissional cuidando de aviões. Eliana enfrentou muitos desafios
para ser aceita como uma profissional
do ramo náutico em um ambiente dominado pelos homens.

Como vocês começaram
a trabalhar com barcos?
Douglas: Foi um caminho tortuoso,
tenho formação em eletrônica e trabalhei muito tempo com aviões. Com
a decadência do ramo aeronáutico no
litoral, passei a cuidar das locomotivas da Cia. Docas. O primeiro trabalho no ramo náutico foi no estaleiro
Hanseatica, depois fui para a Tecnomarine e passei a fazer pequenas manutenções nos finais de semana para
amigos. Como acredito que um traba-

lho bem feito é uma vitrine, meu nome
foi se espalhando, as solicitações chegando e abri meu próprio negócio.
Eliana: Um dia o Douglas quebrou a
perna e não queria atrasar a entrega de
um barco. A solução era eu ajudá-lo.
Mas não foi tão fácil. Enfrentei todo o
tipo de preconceito por ser mulher.

O que aconteceu?
Eliana: As marinas em geral não aceitavam uma mulher trabalhando em um

Os barcos modernos são
cada vez mais dependentes
da parte elétrica?
Douglas: Sim. Se dizem que o motor é
o coração do barco, eu digo que a parte
elétrica é o cérebro dele. Mas um barco
tem duas vidas, já que a energia elétrica
se comporta de maneira muito diferente fora e dentro d´água.
Eliana: A manutenção preventiva e com
materiais de qualidade é a certeza do melhor custo/benefício, porque estamos
cuidando dos momentos de lazer, diversão e prazer do dono da embarcação.

Diário de bordo

Fernando Romera Stábile é o proprietário da embarcação Mahi Mahi e mandou um relato
sobre suas saídas da Marinas Nacionais para praticar pesca esportiva:

Texto e foto fornecidos

“Nesta época do ano, a temperatura
das águas sobe, causando aumento
no metabolismo dos peixes, animais
exotérmicos, cuja temperatura varia
de acordo com o ambiente, fazendoos buscar mais alimentos. Para o pescador esportivo, isso é ótimo, afinal,
sabemos que cedo ou tarde, nossas
iscas logo serão atacadas!

No início do verão 2009/2010, saí para
pescar na costa paulista, utilizando
principalmente os chamados metal jigs,
que são iscas de metal que possuem
um trabalho bem rápido, com muita
atratividade à maioria de espécies da
costa brasileira. Conseguimos capturar
muitas variedades, desde pequenos
porquinhos, vermelhos cioba, peixesgalo, sargos até olhetes e bons dourados,
atacando cardumes de pequenos bonitos a cerca de 20 milhas da costa.
A isca mais produtiva foi uma isca
chamada GOTCHA, de origem americana, sendo que existem similares no
Brasil como a chamada KRILL, porém,
sem a mesma produtividade. Para usála, deve-se aproximar o barco dos costões e rochas (COM EXTREMA CAUTELA!), sempre acompanhando a força
da água, o vento, a carta náutica e a
profundidade da sonda. Os arremessos
devem ser feitos nas espumas, fora da
sombra feita pelo barco, deixando a
isca descer até a profundidade desejada
e iniciar os trabalhos de vara com “puxadas” da ponta de baixo para cima, de

forma firme, dando “vida” à isca. Não
são raras as vezes que, depois de um arremesso, ao aproximar a isca do barco, se
verificam cardumes de peixes seguindo-a
sem atacá-la, por pura curiosidade.
A pesca com isca artificial é muito interessante e divertida, afinal o desafio é
constante, tendo em vista a necessidade
de seduzir o peixe com o trabalho da isca.
A diversão fica melhor se forem utilizados equipamentos não tão pesados, pois é
possível sentir a fisgada e as corridas
dos peixes ao extremo. Para pescarias
com iscas artificiais de arremesso, na
costa paulista, acredito que uma vara de
20 a 25 lb, com linha multifilamento de
20 lb e molinete, ou carretilha, com capacidade para 100 m de linha são mais que
suficientes para uma boa diversão. E, para
sempre garantir a preservação do meio
ambiente e a pesca no futuro, devemos
ter a consciência de praticar o catch and
release (pesque e solte), trazendo para casa
somente os peixes com as medidas permitidas e apenas na quantidade para saborear
um peixe fresco após um dia de pescaria.
Nos vemos no mar!”

Vela

Coluna Regatta

Cursodevela -parte2
No dia 20

de fevereiro, teve
início as aulas da
segunda turma
da Escola de Vela
da Marinas Nacionais, ministradas pelo experiente velejador Thomas Buckup.
A primeira aula foi teórica, ensinando
aos pequenos velejadores entre 7 a 10
anos, os conceitos básicos da vela,
como partes do barco, noções de marés e pontos cardeais.
A experiência de lidar com essa faixa
etária foi interessante para Thomas
Buckup. “As crianças dessa idade carecem desse tipo de atividades que
fogem um pouco dos passatempos ele-

trônicos pelos quais
são cercadas diariamente. Apreendem fácil e também aplicam na
prática o que veem
nas aulas de geografia, consciência ecológica, atividades esportivas e conhecimentos
gerais.”
Soraia Serralbo, mãe do aluno Gian
Vitor de 10 anos, estava à procura de um
curso. “Meu filho já fez aulas nos Estados Unidos e queria que ele se aprofundasse na vela, principalmente com aulas práticas”, relata.
Para matar a ansiedade das crianças,
a primeira aula contemplou um passeio
em um Day Sailer no Canal de Bertioga,
para reforçar os conceitos passados.

Acesso restrito
Alguns clientes reclamaram com a administração da
Marinas Nacionais sobre a presença de animais domésticos
dentro dos vestiários. Apesar de encherem de alegria a vida
de seus donos, os vestiários e equipamentos presentes,
como o chuveiro, pias, toalhas e secadores de cabelos não
podem ser usados pelos cãezinhos.

Saúde e Segurança

Estressado?Vaipescar
O estresse é uma reação do or-

ganismo para se adaptar a uma situação importante. Mas ele pode ser negativo se a pessoa perde a sua capacidade de adaptação. As pressões por
produtividade e bom desempenho no
ambiente de trabalho acabam disparando os sintomas do estresse ruim,
prejudicando a capacidade de trabalho e provocando doenças.
O trabalhador se sente apavorado
por não conseguir manter sua ener-

gia física e mental adequada para seu
desempenho. O trabalho deixa de ser
motivo de prazer, bem estar e satisfação, passando a ser um lugar de dor,
sofrimento e cansaço.
Algumas atitudes podem combater
esses efeitos, como aprender a administrar conflitos, adotar técnicas de relaxamento, ter uma alimentação balanceada,
praticar exercício físico regularmente,
buscar repouso, lazer e diversão e ter sono
apropriado às necessidades individuais.

Seu barco
novo, de novo!
Por Valéria Corbucci

Quando começamos
a buscar mais espaço no barco,
pensamos logo que está na hora de
trocar por um maior. Em alguns casos, essa é mesmo a melhor opção.
Afinal, há no mercado uma variedade de embarcações incríveis. Mas
nem sempre as condições que dispomos, sejam elas financeira ou física, nos permite simplesmente comprar um barco maior. Uma opção extremamente vantajosa é o retrofit.
Com esse tipo de serviço é possível mudar todo o layout do barco
e até aumentar a potência. A Regatta
Serviços, sob comando do engenheiro
Vittorio Biseo, é especializada nesse
tipo de trabalho. “Quando fazemos o retrofit, nós vamos reformar
o barco de acordo com a necessidade do proprietário. O barco sairá
daqui totalmente personalizado
de acordo com o estilo de vida de
quem vai usá-lo”, explica Vittorio.
A Regatta Serviços oferece todo
tipo de reforma em qualquer modelo
de embarcação. Aumentar a popa,
elevar o pé-direito do banheiro,
alargar a área interna são algumas
das vantagens obtidas quando se faz
retrofit em um barco. Apesar das mudanças estruturais, o barco passará
a ter mais conforto sem o inconveniente de mudar seu tamanho, dificultando o acesso a alguns lugares.
Além do retrofit, a Regatta Serviços também faz montagens, revisões
e reparos gerais de fibra, laminação,
pintura, marcenaria, tapeçaria, ferragens, mecânica, elétrica e hidráulica.
A unidade de serviços da Regatta
funciona de segunda a sexta-feira,
das 7h30 às 17h30; sábado até às
13h. Presta também Socorro 24 Horas pelo telefone 13-7805-1259.
Regatta Serviços:
Tel.: 13 – 3354-2953 e 7805-1259
www.regatta.com.br/yachts/servicos

Curtas

Festa de confraternização
No dia 2 de março, aconteceu
um churrasco de confraternização para os marinheiros, prestadores de serviços e colaboradores
da Marinas Nacionais. Organizado
pelo Restaurante Déjà-vu e pelos
proprietários da embarcação Nanda
(Joel), Flipper III (Edno), Portucale
(Galha), Boat Náutica, Miss América (Gilson e Nilson), Stiletto (Paulo),
Shinining (Luciano) e por Roberto
Santiago, o evento teve 300 kg
de carne e bebida à vontade. Os
participantes ainda concorreram
a duas TVs de 24” e cinco diárias
para pousadas em Bertioga, além
de terem sido distribuídas 200
camisetas.

Avisos

Decoração

Os prendedores de
guardanapos, também chamados
de argolas, dão um toque especial à mesa. Feitos de vários materiais, deixam a mesa mais rica
e charmosa. Gosto muito dos
modelos de ratan da Riva.

Amo os da Cecília Dale, usados em minha decoração para os
barcos da Intermarine no São
Paulo Boat Show.

Destaco também os charmosos modelos da Pinkish, decorados com contas de vidro no estilo Murano.

A Secretaria Náutica tem dois avisos importantes:
> Carretas de embarcações com rodas de madeira e/ou ferro ou sem condições de conservação não poderão entrar na marina.
> Estão sendo adotados crachás com cores diferenciadas com o objetivo de facilitar a identificação dos profissionais que freqüentam a marina.
Portanto é obrigatória a utilização do crachá em
lugar visível.

Até a próxima!
Karol de Paula é decoradora da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas Nacionais. Contato: (11)
2176-3636 ou (11) 8338 -5885.
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