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

Grandes investimentos
A Marinas Nacionais está
realizando grandes investimentos em
suas instalações para aprimorar o
atendimento ao cliente. A mais visível
é a reforma de alguns prédios como
o restaurante e os vestiários.
Iniciada em junho, a reforma tem
como meta dar mais conforto e ampliar
as áreas sociais. “Esses investimentos
visam elevar o conforto dos nossos visitantes”, explica o diretor da Marinas
Nacionais, Juan Alfredo Rodriguez.
As modificações contemplam uma
nova decoração do restaurante e bar,
que ganharão ar condicionado e tv,
sala de jogos, sala de TV e playground.
“O destaque é o fácil acesso dessas
áreas cobertas à piscina”, explica Cris
Negreira, arquiteta do escritório Estúdio On, responsável pelo projeto.
“Essa integração dará tranqüilidade
aos pais, por exemplo, que poderão
estar no restaurante e ficar próximos
das outras áreas de lazer para acompanhar os filhos pequenos.”
Os quiosques foram repaginados
com ampliação do estar externo, maximizando a vista do Canal de Bertioga.
A cozinha será totalmente modernizada, utilizando equipamentos de última geração.

Projeto da nova área social: repaginada para proporcionar mais conforto e bem estar

Novo travelift
Até o final do ano, deve chegar mais
um travelift para aumentar a capacidade das operações de descida e subida das embarcações de até 75 toneladas. “Iniciaremos as obras para a
colocação das estacas ainda em julho”, conta o administrador da marina, Alejandro Rodriguez Comas.
As mudanças não param aí. Já está
sendo montado um novo hangar de empilhamento para barcos até 30 pés e
adquirida mais uma empilhadeira negativa, aumentando substancialmente as
vagas para guarda dessas embarcações.

“Propomos-nos a manter um nível de
excelência na prestação de serviços, uma
tradição que nos orgulha em nossa trajetória de mais de 30 anos”, finaliza Juan.

Promoção LeSpa Sofitel
O LeSpa, localizado no Sofitel Guarujá, sorteou duas participantes que se inscreveram no estande montado na
Marinas Nacionais para ganhar uma terapia: Maria Rodriguez Méier e Sandra Maria J. R. Costa. O spa entrará em
contato com as ganhadoras para agendamento do prêmio.
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Gente do Mar

Qual a sua trajetória?

O velejador

Samuel Albrecht
começou no optimist, mas velejou em
snipe, soling, laser radial, laser standard, 49er, 470, match race e a classe
oceânica, em que correrá como tático
pela ORC Internacional, na Semana de
Vela de Ilhabela, em julho. E já está
de olho na nova sensação da vela, a
classe S40. “Gosto de variar o barco e
as experiências”, revela. Patrocinado
pela Marinas Nacionais, ele conta um
pouco dos seus projetos.

Aos sete anos, meu pai comprou seu
primeiro veleiro, de 19 pés. Gostei de
velejar e pedi ao meu pai que me pusesse na escola de vela. Desde então não
parei mais. De hobby passou ao esporte
predileto que, por sua vez, virou meu
trabalho. Conquistei títulos na classe laser radial (campeão brasileiro em 2004),
470 (campeão brasileiro 2008-2009),
49er campeão brasileiro (2005-2006),
match race (campeão brasileiro 2009),
classe oceânica (campeão brasileiro
2000-2008).

Qual são os seus projetos?
Quero disputar uma vaga para a pan americana na classe snipe, que será disputada no México em 2011. Atualmente, o
grande desafio será a Semana de Vela
de Ilhabela. Vamos em busca do título
que ainda falta ao Touché Super, de Ernesto Breda. Depois, desejo velejar na

classe S40 e continuar fazendo meu trabalho de tático em algum desses barcos.

Qual a importância do apoio
da Marinas Nacionais?
O esporte de alto rendimento passou a
ser um negócio. O atleta precisa ser profissional, dedicar-se ao treinamento e às
competições sem ter que se preocupar com
outras coisas extra esporte. A Marinas
Nacionais ajuda a viabilizar parte desta
profissionalização e a possibilidade de
eu ter elementos importantes do meu
projeto, como uma equipe multidisciplinar, onde mais pessoas repartem as
responsabilidades e fazem com que meus
treinos e competições sejam mais eficientes em termos de comprometimento.
Alem disso, ganho também por agregar
um nome forte à equipe. Ter um patrocinador sério e com boa visibilidade, que
acredita no meu projeto, pode despertar
o interesse de novos parceiros.

Vela

Formatura da 2ª turma de vela
No dia 29 de maio, mais uma
turma de velejadores mirins foi formada na Escola de Vela da Marinas
Nacionais. O instrutor Thomas Buckup,
o diretor Juan Alfredo Rodriguez e o
administrador da Marinas Nacionais,
Alejandro Rodriguez entregaram os
diplomas e as medalhas, na presença
dos familiares dos formandos.
“A turma foi muito equilibrada e
aprendeu com muita rapidez”, constata Thomas. “As crianças chegaram
aqui sem nenhuma noção e durante o
curso tiveram a oportunidade de velejar com ventos de 12 a 13 nós.”
Maria Cristina Campos, mãe de
Daniel, conta que as aulas deram mais
confiança a ele. “Acho que ajudou o
fato de ele navegar sozinho no barco”.
Ver a filha Nina velejar
era um sonho de Taís de
Souza Buckup, que também
veleja. “Ela ficou muito contente quando conseguiu ve-

lejar por si própria, decidindo caminhos,
e a partir daí o interesse dela aumentou”,
explica. “Além disso, a marina é um
lugar bom para trazer os outros filhos,
pois conta com opções de lazer.”
A Escola formará outra turma de iniciantes a partir de setembro. “O objetivo
é realizar um trabalho consistente na for-

mação de novos velejadores”, conta
Alejandro. Os alunos formados poderão
participar de treinamentos em uma turma
de veteranos. Os interessados podem
entrar em contato com o Atendimento
ao Cliente da Marinas Nacionais pelo
telefone (13) 3305-1421 ou pelo email
atendimento@marinasnacionais.com.br.

Serviços

Coluna Regatta

O novo site está no ar
O site da Marinas Nacionais entrou em operação no
final de junho. Os clientes receberam seus logins e
senhas para acessar os serviços disponíveis no
Espaço do Cliente Marinas Nacionais, como a
emissão de 2ª via do boleto, requisição de
formulários sobre a movimentação da
embarcação ou relatórios de freqüência de marinheiros e prepostos.
Quem não recebeu o login e a senha, pode solicitar pelo site ou
diretamente no email atendimento@marinasnacionais.com.br.

Saúde e Segurança

Preparar antes
de acontecer
A Marinas Nacionais
p ossui um grupo de colaboradores
capacitados para atuar na prevenção
e abandono a um princípio de incêndio, e apto a prestar primeiros socorros a
possíveis vítimas. “A brigada de incêndio é formada de colaboradores que conhecem as instalações da marina e
têm boa condição física” explica Elisabeth Ferreira, responsável pelo setor de

Segurança e Saúde no Trabalho.
Marcio Carneiro Falcão é um dos colaboradores que ostentam, com orgulho,
o broche de brigadista no peito. Por
gostar da área de atendimento pré-hospitalar, formou-se bombeiro civil. “Os
brigadistas precisam estar prontos para
identificar situações de emergência e
controlar o pânico, além de orientar as
pessoas”, conta.

Produtos químicos
Nas embarcações, os pres-

tadores de serviços estão sujeitos a
manusear produtos químicos que
inspiram muitos cuidados. Acompanhe
alguns procedimentos importantes:
> a inalação de vapores de tintas e solventes é um inimigo invisível que pode
causar tonturas, desmaios e intoxicação. O ambiente tem que estar ventilado e o uso de máscara contra gases
é obrigatório;
> estar trajado adequadamente evita
a irritação da pele causada na aplicação
de tintas ou lixamento de superfícies;
> nunca consuma ou prepare alimentos nas áreas onde os produtos quí-

micos estejam estocados ou sendo
preparados;
> mantenha fontes de calor longe do
local de preparo de tintas ou solventes
e faça a destinação adequada de estopas contaminadas;
> a utilização de óculos de segurança é
fundamental para que respingos não
atinjam a visão.

Em caso de dúvida, consulte o Depto. de Segurança e Saúde no Trabalho da Marinas Nacionais

Cabo, sim!
Corda, não!
Por Valéria Corbucci

Os cabos são usados em praticamente todas as embarcações,
sejam elas veleiros ou barcos a motor. Por isso, um cabo empregado
de maneira inadequada pode não
funcionar bem e, consequentemente, durar menos que deveria.
E (acredite!) até deixá-lo na mão em
determinadas situações. Mas antes
de seguir adiante, saiba que chamar cabo de corda é uma das
maiores gafes que você pode cometer no meio náutico.
Na hora de comprar um cabo,
vale a pena levar em conta algumas
informações. O material do qual é
feito é um dos itens a ser considerado. Os outros são o tamanho do
barco, o diâmetro, o peso e a forma
de confecção. O fato de ser torcido
ou trançado vai determinar a elasticidade, importante na hora das atracações e nos reboques. Cabos menos
elásticos podem gerar trancos fortes e até quebrar os amarradores.
A empresa Marlow, representada no Brasil pela Regatta, é uma
das gigantes mundiais na fabricação de cabos. Desde 1881, quando
foi fundada pelos ingleses George
Hawkins e Alfred Tipson, a empresa investe no desenvolvimento
tecnológico para oferecer os mais
eficientes e os mais resistentes
cabos do mercado.
Fibras vegetais, como o sisal e o
algodão, são passado. Hoje em dia
os cabos são fabricados com fibras
sintéticas, mais resistentes à tração
e à abrasão – e consequentemente
ao sol, ao sal e à água. Entre as mais
usadas estão o náilon, o poliéster,
o polipropileno, o polietileno e a
spectra, preferida dos veleiros de
competição.
Onde comprar:
Regatta – (11) 3037-7000
ww.regatta.com.br

Meio Ambiente

Decoração

Limpeza ecológica

Ao cuidar do barco, é importante adotar hábitos ambientalmente
corretos. Na limpeza, deve-se substituir
os detergentes não-biodegradáveis, que
causam grandes danos aos rios, onde se
acumulam e formam uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água, por biodegradáveis, que
são decompostos por microorganismos
aquáticos.

Outros produtos podem ser trocados,
como o limão no lugar da água sanitária.
O vinagre higieniza carpetes e tapetes.
Miolo de pão dormido pode ser utilizado para remoção de manchas em estofados de couro. Manter a embarcação
sempre limpa também evita a acumulação de resíduos e a necessidade de usar
outros produtos agressivos ao meio
ambiente.

São nos detalhes que
os banheiros ficam charmosos.
Na 760 Full das fotos abaixo,
utilizei o kit de bancada, composto por porta algodão, lenço,
cotonete e escovas da Interbagno.

Quando tem espaço, dá pra colocar dentro da bandeja. Para fixar,
uso uma fita da 3M dupla face.
São lindas e dá um super toque.

Agenda 21 no Guarujá

Em cada cabine do barco, adotei
uma cor, a máster em verde, a
proa em turquesa, a bombordo
em rosa e a boreste em marrom.
A cliente amou. O banheiro ganhou ainda mais charme com
essas pequenas toalhas da
marca Hermès. Até a próxima!

No dia 31 de maio, aconteceu o 2º
Seminário da Agenda 21, realizado
pela Prefeitura do Guarujá, onde a
prefeita Maria Antonieta de Brito
assinou o decreto que institui o
Fórum Permanente para a
construção da Agenda 21.
O Fórum foi dividido em três
setores de trinta pessoas,
representantes do governo,

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

organizações e sociedade civil, que se
dedicarão às discussões e criação dos
compromissos do município com a
agenda. A Marinas Nacionais será
representada pelo responsável pelas
atividades ambientais, Adriano Ferreira.
“Priorizaremos o desenvolvimento
turístico sustentável da Serra do
Guararu.” A próxima reunião do Fórum
será no dia 5 de julho na Unaerp.

phantom

*Barco de acordo com o Memorial Descritivo fornecido pelo fabricante. Financiamento sujeito à aprovação de crédito.
Promoção válida até quando durarem os estoques. Foto ilustrativa.

360

A melhor motivação para você praticar
seu esporte de inverno favorito:
Phantom 360*

2 x Volvo D4 300 HP

R$ 890.000,00

50% de entrada. Saldo em 10x sem juros.

Barcos Novos
Barcos Seminovos
Charters
Serviços

