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

Máquina do tempo
instalou uma estação meteorológica
no Canal de Bertioga, em frente ao
restaurante. Os equipamentos fornecem e armazenam os dados coletados que são compartilhados no
site da Marinas Nacionais e no twitter, no endereço @mntempo.
A representação gráfica é detalhada,
apresentando dados de temperatura,
umidade relativa do ar, pressão barométrica, velocidade e direção do vento,
ponto de orvalho e precipitação. Informa ainda as fases lunares, horários
do nascer e pôr do sol.
A análise dos índices barométricos das últimas 24 horas permitem
previsões importantes para a navegação. “A variação da pressão atmosférica têm grande efeito sobre o
clima local”, explica Felipe Krueger,

da empresa Azula Marine, que comercializa os equipamentos.
Outra utilidade do barômetro é entender as condições de pesca do local,
uma vez que as variáveis meteorológicas podem indicar a atividade dos
peixes e facilitar o sucesso da pescaria.
O quadro abaixo ajuda a entender como
funciona a leitura do barômetro.
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P.A. (mb)

Seco Bom Variável Chuva/vento
758			

749			

740 		

731

1046 1022

1010			

998			

986			

974

Clube de Voo de São Vicente
Uma parceria com o Clube do Voo Livre Paulista, Asa Delta e Parapente, que
agrega pilotos que desenvolvem suas atividades no Morro do Voturuá, em
São Vicente, permite a visualização dos dados da estação meteorológica
idêntica à da Marinas Nacionais. O endereço está no site da Marinas Nacionais no link “previsão do tempo”.

Nova turma de vela
Nacionais está com as inscrições abertas para novos alunos. As aulas começarão na segunda quinzena de setembro e podem se inscrever crianças de
7 a 12 anos que saibam nadar.
Será a terceira turma de velejadores
mirins. As turmas terão o limite de
participação de, no máximo, 15 alunos.
Para o curso todo estão previstas cerca

Muita chuva Tempestade

785 767

Vela

A Escola de Vela da Marinas

Divulgação/Azul Marine

A Marinas Nacionais

de 10 aulas de 3 horas de duração, das
9 às 12h, aos finais de semana ou
feriados.
Mais informações: (13) 3305-1421
com Saulo ou pelo email atendimento@
marinasnacionais.com.br
Observação: em caso de número insuficiente de
inscrições, a Marinas Nacionais reserva-se ao
direito de cancelar o início do curso, devolvendo
as respectivas taxas que porventura tenham
sido pagas.

Setembro/Outubro 2010

Gente do Mar

Qual a sua relação com o
mar?
Quando tinha entre 10 e 12 anos, os pais
de uma amiga tinham um barco em Angra dos Reis. Era bacana, adorava mexer
no volante do barco. Aliás, eu gostava de
brincar com qualquer tipo de volante [risos].
Recentemente, brincava com jetski e descobri que para conduzi-lo, era necessária a
habilitação de arrais amador e achei que
era hora de aprender mais sobre o assunto.

Bia Figueiredo

estreou na
Formula Indy em 2010 e foi a primeira pilota brasileira a chegar a uma categoria top
do automobilismo mundial. Aproveitando
a estadia no Brasil, onde está captando patrocínio para correr a próxima temporada,
Bia tirou a habilitação de arrais amador. A
convite da Marinas Nacionais, teve a oportunidade de conduzir uma Intermarine 460
Full, disponibilizada gentilmente pela
SPMarine, representante Intermarine.

Qual o paralelo entre navegar e pilotar um carro de
corrida?
Não dá para comparar. Mesmo em relação
a barcos de corrida, a velocidade é muito
menor. No mar tem maré, ondas, atrito do
barco com água. Barco é um estilo de vida.

Qual foi o seu primeiro contato com o automobilismo?

Quando eu tinha seis anos meu pai me
levou ao autódromo de Interlagos, me
explicou que era ali que tudo começava
para ser pilota e fiquei apaixonada.

Como foi a estreia na Indy?
Consegui o patrocínio para participar de
duas corridas. Na Indy 300, em São Paulo, não houve muito tempo para treinar.
A corrida foi difícil, com acidentes e chuva, mas terminei na 13ª colocação. Na
Indy 500, em Indianápolis, acabei a prova na 21ª posição. Foi um aprendizado
desafiador por ser um circuito de rua e a
pista oval mais rápida do mundo, em que
se chega a 380 km/h.

O que está faltando para
você correr 2011 inteiro?
Os meus agentes, o André Ribeiro e o Augusto Cesário estão batalhando e espero conseguir fechar logo um contrato para 2011 para
eu poder fazer uma boa pré-temporada.

Diário de bordo
é
um apaixonado pela prática da vela e competiu na classe RGS-C no último campeonato de vela de Ilhabela. Possui um site,
www.sailbrasil.com.br, dedicado a ajudar
quem curte a vela e faz uma análise sobre
uma das classes mais disputadas no RISW.

“Durante a 37ª Rolex Ilhabela Sailing
Week, realizada de 17 a 24 de julho
2010, no Yacht Club de Ilhabela, no litoral norte do Estado de São Paulo, foram
convidadas a participar as Classes ORC
Internacional, ORC Club e BRA-RGS.
Este ano, o evento reuniu 14 veleiros
vindos do Exterior (oito barcos argentinos,
quatro chilenos e dois uruguaios) e colocou
na raia seis medalhistas olímpicos brasileiros (Eduardo Penido, ouro no 470 em
Moscou 1980, timoneiro do Sorsa III; Lars
Grael e Clínio de Freitas, medalhas de
bronze no Tornado, em Seul 1988, no S40,
o chileno Celfin Capital; Bruno Prada, prata
com Robert Scheidt no Star, na China 2008,
como timoneiro do HPE25 Max: e Fernanda
Oliveira, bronze no 470, na China 2008, como
comandante do J24 Diferencial) sem contar nosso maior destaque, a participação
de Torben Grael no S40 Mitsubishi/Gol.

Como todos os anos tivemos a regata
Eldorado Alcatrazes por Boreste (55 milhas náuticas/ 101 km) para os barcos
grandes, a Regata Ilha de Toque-Toque por
Boreste (27 milhas náuticas/ 50 km) para
os barcos menores e o Troféu Renato
Frankenthal (20 milhas náuticas/ 37 km)
para os veleiros da Classe HPE25, além
das regatas barla-sota diárias e a complicada regata Laje dos Moleques que este
ano teve o agravante de uma correnteza
contra de aproximadamente 3 a 4 nós.
Evitando comentar as classes badaladas,
mesmo porque é fácil encontrar informação
dessas classes em qualquer blog ou site, foco
aqui a classe BRA-RGS, classe amadora que
compareceu em grande volume e deu
vida a essa festa da vela brasileira.
Desta forma, parabenizo os velejadores
da RGS A, B, C e Cruzeiro, na
maioria proprietários de veleiros comuns e não de máquinas
inviáveis produzidas apenas
para regatas, pelas excelentes
velejadas e disputadas regatas
que participaram.
Com recorde de participantes,
as embarcações da Classe BRA-RGS fizeram o espetáculo no

maior evento náutico da América Latina.
Na RGS-A, a flotilha de Santa Catarina
confirmou o favoritismo com os veleiros
Cinco Los Niños. Na RGS-B, o veleiro Moleque/Anasol já tinha garantido o título 2010
na regata de percurso médio disputada
na sexta-feira. Na RGS-C, o veleiro Velamar
29 Zephyrus/Tempo, garantiu o bicampeonato ainda na sexta-feira, mas decidiu
correr a última regata para confirmar o favoritismo e levar o título para Santa Catarina. Na RGS-Cruiser, os veleiros Cocoon,
um Delta 36, e Apoena, um Bramador 34,
decidiram o pódio na última regata, decidido com apenas um ponto de diferença
em favor do Cocoon.
Com 74 barcos na raia, a Classe BRARGS, com certeza, foi a classe de destaque da RISW 2010.”

Aline Bassi/Balaio

Maximilian Gorissen

Serviços

Coluna Regatta

Marina prepara o PEI

Segurança a
bordo
Por Valéria Corbucci

Itens de segurança a

CONAMA 398/08, as marinas que
armazenam combustível e abastecem embarcações em seus cais, deverão possuir um Plano de Emergência Individual (PEI).
A Marinas Nacionais está providenciando o seu PEI, que tem por
objetivo estabelecer as responsabilidades, procedimentos, recursos humanos, materiais e equipamentos
adequados ao combate e controle da
poluição por óleo em águas, ocasionada a partir das atividades existentes no complexo.
Os cuidados contemplados pelo
PEI são com o derramamento de óleo
diesel/gasolina em quatro tipos de
ocorrências: transbordo ou rompimento do mangote, tanto nas operações de descarga do caminhão
quanto no abastecimento da embarcação.

“O PEI informa os possíveis cenários
acidentais e estabelece os procedimentos de alerta no caso de derramamento e contaminação por óleo”, explica a responsável pelo departamento
de Saúde e Segurança no Trabalho,
Elisabeth Ferreira. “Será formada uma
Equipe de Combate à Emergência para
orientação e tomada dos cuidados necessários para garantir a segurança e
controlar o derramamento.”
As estratégias de prevenção e gestão
dos impactos ambientais são instrumentos importantes e dependem da colaboração de todos os usuários da marina.
“Isso reflete diretamente na nossa qualidade de vida”, comenta Alejandro
Rodriguez Comas, administrador da Marinas Nacionais. “Pequenos cuidados e
a atenção total com o abastecimento e
manipulação de resíduos contaminantes,
como o óleo, graxa e outros, são absolutamente necessários”, completa.

Divulgação

De acordo com a Resolução

bordo são sempre bem-vindos.
Claro que ninguém espera ter de
utilizá-los. Mas saber que estão
ali, prontos para qualquer emergência, traz conforto. A balsa salva-vidas da marca francesa Plastimo, à venda nas lojas Regatta, é
uma dessas maneiras de garantir
sua segurança a bordo. Com capacidade para seis, oito e dez
pessoas, elas se transformam em
uma ‘barraca flutuante’, com isolante térmico no piso, ao serem
arremessadas no mar em caso de
emergência a bordo.
A menor pesa 31 quilos e custa
R$ 12.531,75. Já a maior, com capacidade para acomodar 10 pessoas a bordo, pesa 46 quilos e
custa R$ 15.961,17.

Balsa Offshore aberta

Onde comprar:
Lojas Regatta
www.regatta.com.br
(11) 3037-7000

Comunicado
A Marinas Nacionais preza pela excelência no atendimento. Por isso,
queremos nos desculpar pelos transtornos causados por várias obras
que estamos realizando para aprimorar nossa infra-estrutura.
O resultado de nossos investimentos significará o oferecimento de
um novo patamar de qualidade na prestação de serviços aos usuários
a partir de outubro/novembro de 2010. Agradecemos a compreensão.

Meio Ambiente

Bola da vez

A Associação dos Proprietários do
Iporanga, a SASIP, organização que administra o Loteamento Iporanga, vizinho
da Marinas Nacionais, na Serra do Guararu, organizou a quarta edição do Ecobol,
atividade que mescla atividades sócioambientais com atividades esportivas.
Em três anos de realização, a SASIP já
coletou mais de 20 toneladas de resíduos,
plantou mais de 3 mil mudas de árvores e
recolheu alimentos e agasalhos para comunidades carentes. Isso graças ao formato
da competição. Apenas moradores e trabalhadores da região podem participar
dos times de futebol, que ganham pontos
de acordo com a quantidade de mudas
plantadas e resíduos, alimentos e agasalhos recolhidos. Essa pontuação é somada
aos resultados conquistados na disputa
dos times de futebol em campo.
A Marinas Nacionais participa com dois
times, um deles formado por marinheiros
que exercem sua função na marina e outro
por colaboradores e
prestadores de serviços. “O futebol é um
pretexto e as atividades ambientais são

Decoração

O lançamento do ano
um benefício para nós
mesmos”, conta Nelson
Bispo, que trabalha na
marina há quatro anos e
participa de um dos times.
Opinião compartilhada
por Jonatas Santos Figueiredo, há um mês na marina. “Se cada jogo de
futebol tivesse uma campanha como essa
seria muito bom para o meio ambiente.”
O prestador de serviços da Mar Boat,
Alexsandro Segóvia também tem elogios.
“Reúne os amigos por uma boa causa.”
Ronaldo Justo, gerente de Meio Ambiente
da SASIP, revela que a finalidade é a conscientização ambiental. “Aliar o esporte com
a atividade educacional em favor do meio
ambiente é o nosso objetivo.”

no mercado náutico foi a Intermarine 540. O barco é o máximo, tem uma distribuição de
espaços inovadora e uma cozinha espetacular, grande, larga e
muito iluminada pelo enorme
parabrisas. As fotos abaixo são
da decoração que realizei na
primeira 540 que foi ao mar.
Preparei a sugestão em bordados e tons leves para as almofadas do salão e acompanhei os
mesmos tons nas cabines. Essa
opção foi escolhida de cara pelos clientes. Os tecidos são da
loja Donatelli, de Alphaville.

ISO 14001
O loteamento Iporanga foi certificado com as
normas ISO 14001:2004, sigla para International Standards For Business, uma entidade
não governamental que desenvolve normas
por meio de uma rede de institutos em mais
de 150 países.
Além do Ecobol, o loteamento possui diversas atividades sustentáveis, como a estação de tratamento de esgoto, viveiro de
plantas, coleta seletiva e reciclagem.

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

phantom

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

360

Phantom em condições especiais,
ainda com bônus, é só na Regatta!
Mais bônus em produtos, no valor de R$ 15.000,00.
Bote Zefir 2,4 m com motor Mercury 5 HP + GPS Garmin 720s (lançamento) + kit Boat Shine para limpeza do barco.

Barcos Novos
Barcos Seminovos
Charters
Serviços

