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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Novidade

Navegue: o
espaço é seu
Em junho, a Marinas Nacionais
colocará no ar um site reformulado.
O objetivo é aumentar a interatividade com o internauta, deixando a
comunicação mais fácil e direta.
Entre as novidades, um canal direto
para o cliente, chamado Espaço do
Cliente. Por meio de uma senha individual que será fornecida, é possível
ter acesso a várias informações sobre
a estadia do barco na marina. “As solicitações serão encaminhadas diretamente aos setores responsáveis
que responderão no menor tempo
possível”, explica o administrador
Alejandro Comas Rodriguez.
É possível obter relatório de movimentação da embarcação nos últimos seis meses, relatório de frequência do marinheiro, detalhamento da

Novo site da Marinas Nacionais:
comunicação facilitada

fatura de serviços e acesso direto ao
Banco Itaú para emissão de 2ª via do
boleto, inclusive de possíveis boletos vencidos.

tamos disponíveis para atender pelo
telefone ou diretamente no escritório”, lembra o responsável pelo Atendimento ao Cliente, Saulo Rodrigo
Rodrigues.

Cadastramento

No Espaço do Cliente também é
possível cadastrar um novo marinheiro ou autorizar a entrada de
prestadores de serviço
para trabalharem no
barco. O cadastro do
modelo e placa dos veículos autorizados a entrar
na Marinas Nacionais
será feito preenchendo
um formulário.
As atualizações de
endereço, telefone e
email podem ser informadas em um formulário. “O site facilitará a comunicação com o
Espaço do Cliente: interatividade com a marina
cliente. Mas es-

Previsão do tempo e cam on line
Quer saber como está a situação do
tempo antes de chegar à marina? A
central meteorológica da Marinas
Nacionais está instalada perto do
Canal de Bertioga. “A informação
estará em tempo real no site”, relata
Alejandro Rodriguez. “E ainda há a
possibilidade de observar a marina e
o canal de Bertioga por meio de uma
câmera on line 24 horas por dia.”
Para acompanhar essas demandas,
o layout foi alterado para que o internauta tenha as informações mais relevantes logo na página inicial. “O
site será mais que uma ferramenta de
comunicação, será uma janela de
acesso do cliente com a marina”,
completa Alejandro Rodriguez.
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Gente do Mar

Walter Silveira, proprietário
da embarcação Analefe, é comandante de jatos comerciais há 29 anos.
Apaixonado pelas possibilidades da
navegação no mar, ele conta com empolgação como um barco pode deixá-lo nas nuvens.

Quando começou sua paixão pela navegação?

Como conheceu a Marinas
Nacionais?

Há dois anos, um amigo me convidou
para um passeio em Juquehy e me apaixonei. Durante um ano, pesquisei em
classificados e lojas qual seria a melhor
embarcação para comprar. Escolhi uma
Ventura 26,5 pés e agora estou no meu
segundo barco, uma Azimut 38 pés.

Foi na marina que comprei meu primeiro barco e adorei o lugar. É uma marina muito diferenciada, tem uma ótima
estrutura e fiz dela minha segunda casa.
É onde passo meus finais de semana e
feriados em companhia dos amigos.

Onde gosta de passear?

O que mais valoriza em um
barco?

Gosto de navegar para as Ilhas, Ilhabela, Ubatuba, Parati e Angra, além
de explorar as exuberantes paisagens
próximas ao Guarujá. Com o GPS,
descubro lugares bonitos e diferentes, verdadeiros paraísos. Gosto de
entrar numa baía e explorar o local.

A possibilidade que ele te dá. Brinco com
meus amigos que comprei um apartamento no Guarujá, outro em Ilhabela,
outro em Angra, pois além de proporcionar todos esses passeios, permite
pernoites na embarcação nos mais diferentes lugares.

mais três trocas de filtros, causando
mais atrasos. Após umas cinco horas
de navegação, era noite e avistamos
uma luz, que pensávamos ser do Farol da Moela. Aproamos para ela, um
barco atrás do outro, e de repente a
luz sumiu. Nossa preocupação era não
bater na ilha, pois os nossos instrumentos eram apenas uma bússola,
um eco sonda e uma carta náutica.
Então, já muito próximo de nós, surgiu
assustadoramente por detrás da intensa neblina, a banana de um navio! Apavorado, engatei a ré para evitar a colisão. Vi passando perto de mim o veloz
costado enferrujado do navio. Ele nos
buzinou com aquele som forte e nos
restou atravessar uma imensa marola
causada por ele. Estávamos perdidos!
O desespero tomou conta. Alguns choravam como criança. Depois de várias
tentativas pedindo mayday pelo rádio,

meu patrão conseguiu contar nossa
viagem a uma pessoa que informou
que estávamos na costa de Itanhaém,
no litoral sul de São Paulo. Discordei,
pois nossa marcha era lenta. Decidi
guinar zero grau e depois de uma hora
navegando fiquei preocupado em acabar o diesel. Não se via nada, a profundidade diminuiu, até que vimos
insetos nas luzes da embarcação. Escutamos o barulho do mar quebrando
e jogamos a âncora. O que parecia bom,
se tornou ruim. Começou a ventar, o
mar mexeu muito, tinha hora que
não dava para ver a luz do outro barco.
Quando a neblina sumiu, vimos que
as ondas jogavam os barcos contra
um costão. Assustados, tivemos que
puxar a âncora com a ajuda do motor,
porque ela tinha se enroscado nas pedras. Já a Cabrasmar teve que cortá-la.
Contornamos o costão a boreste e vimos que estávamos na Ilha da Moela.
Seguimos viagem e embaixo da Ponte
Pênsil, já em São Vicente, o diesel da Cobra acabou e a Cabrasmar seguiu para
a marina. Esvaziei algumas garrafas de
água e enchi com o restinho de diesel
do tanque e cheguei logo depois com
um motor só. A única alegria que tive
naquele dia foi quando o meu patrão
me deu um salário de gratificação.”

Diário de bordo

Rogério Benavides Santos
é marinheiro da embarcação Bárbara.
Começou como ajudante de marinheiro aos 16 anos no Iate Clube Baía São
Vicente. Formou-se Capitão-Amador
e na aventura que narra, revela a grande importância dos aparelhos GPS e
radar para uma navegação segura.
“Em junho de 1988, eu era marinheiro
da Nautica Person, uma Cobra de 32
pés, e junto com meu patrão, fomos
acompanhar um amigo dele que havia comprado uma Cabrasmar usada
de 32 pés, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Saímos de São
Vicente com a intenção de voltarmos
ainda durante o dia. O vendedor entregou o barco, garantindo que estava
revisado. No retorno, chegando em
Ilhabela, o motor da Cabrasmar começou a dar problemas. Paramos para
almoçar e aproveitei para trocar os filtros e limpar o pescador do tanque.
Voltamos a navegar e a mangueira do
radiador rasgou. Ao consertá-la, acabei recebendo um jato de vapor que
queimou metade do meu corpo. Seguimos viagem e saindo do canal de
São Sebastião, mal se via a Ilha de
Toque Toque, pois a neblina estava
forte. A Cabrasmar não andava e fiz

Meio ambiente

Coluna Regatta

Limpeza consciente

A hora
da troca

tor, podem ocorrer vazamentos óleo,
graxa ou solventes no porão do barco.
A limpeza e retirada desse resíduo
deve ser cercada de cuidados para
que não haja contaminação do solo e
da água.
”Quando o resíduo se mistura à água
presente, alguns marinheiros acionam
a bomba atirando tudo na bacia, que
além de afetar o meio ambiente, causa
transtornos a outros marinheiros, uma
vez que o óleo lançado acaba impregnando nos costados dos barcos”, explica Adriano Ferreira, responsável
pelas atividades ambientais da Marinas Nacionais.
Adriano explica que o correto a se
fazer é, primeiramente, evitar o aumento da quantidade de resíduo, não
adicionando mais água na hora de limpar. “Com ajuda de panos ou estopas,
deve-se colocar tudo em galões com o
auxílio de um funil. Depois, todo o
material, incluindo as estopas e pa-

Barco é como carro. Tem

Ao realizar manutenção no mo-

Por Valéria Corbucci

O marinheiro Pedro: porão brilhando
nos, além de embalagens, água contaminada, diesel, gasolina e óleo trocado, deve ser levado para área de
descarte”.
Consciente de sua responsabilidade
com o meio ambiente, o marinheiro da
embarcação Rumare, Pedro de Fátima
Garcia de Santana, mantém o porão
sempre brilhando. “Uso primeiro um
desengraxante para retirar todo o óleo
que pode ter vazado”. Ele destaca a importância desses cuidados. “Quando poluímos e destruímos o meio ambiente,
estamos também nos destruindo,
porque fazemos parte disso tudo”.

Saúde e Segurança

É proibido fumar!
Muitas pessoas fumam
por prazer, por pressão dos amigos
ou simplesmente para satisfazer um
vício que traz diversos malefícios:
está ligado a 50 tipos de doenças como
câncer de pulmão, de boca e de faringe, além de problemas cardíacos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o fumo é uma das
principais causas de morte evitável no
mundo. Na Marinas Nacionais é proibido
fumar nos hangares e nas áreas fechadas.
“Isso é necessário porque há uma
grande quantidade de material inflamável, como combustível, revestimentos dos barcos, etc.”, explica Elisabeth Ferreira.

O meio ambiente também sofre com
a produção e descarte do cigarro. O
cultivo do fumo emprega grande
quantidade de agrotóxicos e a produção de cigarro demanda muita lenha.
Quem fuma um maço por dia, sacrifica uma árvore a cada 15 dias. Além
disso, filtros de cigarros atirados em
lagos, rios, mares, florestas e jardins
demoram 100 anos para se degradarem e se acesas, ainda existe o risco
de causar incêndios.
Parar de fumar é difícil? Para ajudar,
o Ministério da Saúde tem o
Disque Saúde 0800 61 1997,
que dá orientações sobre
como livrar-se do cigarro.

o momento do primeiro, que ficamos
namorando meses até chegar finalmente o dia da definição do modelo,
marca, preço e, a compra! É também
assim com o barco. Realizado o sonho da primeira compra, vem a segunda fase. Aquela de ter o barco
que realmente atende a todas as suas
necessidades. Chega a hora, então,
da troca. Vender o barco antigo e encontrar um novo. Mais um momento
delicado. Afinal, falamos de cifras
consideravelmente altas para se arriscar demais e acabar não fazendo
um bom negócio. Para isso existem
os ‘brokers’, ou melhor, em bom
português, os corretores náuticos.
A unidade da Regatta Yachts, baseada nas Marinas Nacionais, que
faz esse tipo de serviço, está sob
nova gerência. No comando desde
janeiro está Gigio Debouch, que traz
na bagagem 25 anos de experiência
em mercado náutico. Com ele, e
através dele, você vai encontrar um
comprador para o seu barco e poder
achar o barco dos seus sonhos. “Com
experiência de mercado, nosso trabalho é mediar a transação entre
quem quer comprar e quem quer
vender um barco, ou até entre quem
quer vender o usado para investir em
um novo. Facilitamos essa busca,
que pode ser mais demorada se feita
por conta própria”, explica Gigio.
Entre os modelos novos, a Regatta
trabalha com as conceituadas marcas Regal, que retorna ao mercado
depois do sucesso que já fez no passado, Schaefer e Fishing.
A Regatta Yachts das Marinas
Nacionais funciona diariamente, exceto às quartas-feiras. Aos domingos
somente com agendamento prévio.
Para mais informações, falar com
Gigio Debouch pelos telefones 13 –
3305-1650 ou 13 – 8138-0482.

Vela

Decoração

A festa da vela

O barco classe S40 que está na Marinas Nacionais terá como timoneiro Marco Grael

Entre os dias 17 e 24 de julho,
acontecerá a 37ª Rolex Ilhabela Sailing Week
(RISW). Um dos mais disputados eventos de vela oceânica da América Latina.
A Marinas Nacionais investe em dois
competidores: Leonardo JP com o barco
Rainha/Marinas Nacionais, na classe RGS
e Samuel Albrecht na ORC Internacional.
Leonardo JP está confiante nas novidades
do barco. “Chegaram duas genoas novas
para o barco. E com certeza vão nos ajudar
muito para a RISW desse ano, que promete
ser a mais disputada de todos os tempos.”
Na categoria ORC Internacional, o premiado veleiro Touché Super de Ernesto
Breda, terá como tático Samuel Albrecht.
“As equipes são de alto nível, e têm preparação pesada, com fortes investimentos”,
conta Samuel. “Estamos motivados para
conquistarmos o tão sonhado título.”
Equilíbrio - A Classe S40 terá a participação de dez veleiros, prometendo muita

competitividade, já que os barcos são
exatamente iguais. Marco Grael, filho do
velejador Torben Grael estreará como o
timoneiro do barco patrocinado pela
Mitsubishi, que está sendo preparado na
Marinas Nacionais. “Estamos com previsão de cinco campeonatos no circuito
desse ano e nossa tripulação será formada por excelentes velejadores, entre
eles André “bochecha” Fonseca, meu timoneiro de 49er, Marcelo Ferreira, entre
outros!”
Além dos treinos para a RISW, Marco
Grael tem enfrentado desafios para a preparação para a Campanha Olímpica. “Infelizmente a CBVM [Confederação Brasileira
de Vela e Motor] não tem conseguido patrocínio e o número de campeonatos no
circuito internacional foi bem reduzido.”
Por aliar competitividade, tecnologia e
raça a um dos lugares mais bonitos de
nossa costa, a RISW já se tornou um campeonato imperdível.

Caixas são ótimas
para organização. Pode ser de madeira revestida em couro, como
o modelo Outono, do Empório
Beraldin, lindas, de excelente
qualidade e os clientes amam.

Sugiro umas três para a cabine
máster, pois mulher acaba guardando um monte de coisas que
só elas têm. No salão, é preciso
de umas três também, pois vai
para chaves/controles e uma extra. Nas cabines para convidados,
acho simpático ter uma, pois
sempre tem algo para guardar.
As caixas de osso da Cecilia
Dale são chiques e práticas.

Também ofereço uma caixa
cofre à prova de fogo e água.
Tem funcionamento digital e
mando instalar na cabine máster. Assim o cliente tem total
segurança em parar o barco e
sair para mergulhar, deixando
guardado dinheiro, relógio e documentos. 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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