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Preparado
para aproveitar
a temporada?

Palestra da Nautispecial demonstra
vantagens dos produtos de limpeza
biodegradáveis ao meio ambiente

A Marinas Nacionais dá as dicas para curtir o
verão com planejamento e segurança

A Escola de Vela da Marinas
Nacionais participou da Semana de
Vela de São Sebastião

Entrevista com o Comandante da
Capitania dos Portos de São Paulo,
Gerson Luiz Rodrigues Silva
Pintou limpeza: lavanderia é mais
uma comodidade oferecida aos
clientes da Marinas Nacionais
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sta é a primeira edição da revista da
Marinas Nacionais. Nosso objetivo é
dar um espaço ainda maior à comunidade náutica para deixar nosso leitor
sempre informado. Para ocupar esse espaço,
nosso primeiro entrevistado muito nos honrou.
O Capitão-de-Mar-e-Guerra Gerson Luiz Rodrigues Silva, comandante da Capitania dos Portos de São Paulo, exalta a importância do respeito às normas de segurança no mar. Normas
que devem ser respeitadas especialmente no
Canal de Bertioga. A velocidade excessiva forma marolas que prejudicam as diversas instalações náuticas, colocando a vida de pessoas
em risco e podendo contribuir para a ocorrência de acidentes ambientais.
Acompanhe também o entusiasmo e empenho da turma de alunos da Escola de Vela da
Marinas Nacionais que participou bravamente,
mesmo com o mau tempo do primeiro dia, da
Semana de Vela de São Sebastião, ocorrida
em novembro.
Temos novidades nos serviços oferecidos
dentro da Marinas Nacionais: a lavanderia Tecnose que fornecerá serviços de qualidade
como as melhores do ramo e a BoatingBrasil,
que traz para o Brasil o que é sucesso lá fora,
o Yacht Management.
Também montamos um pequeno roteiro
para que os navegadores possam sair para
suas merecidas viagens de descanso, lembrando que a Marinas Nacionais tem um esquema de atendimento reforçado durante
esse período. Aproveitamos para, em nome
de toda a equipe de colaboradores da Marinas
Nacionais, desejar Boas Festas e um Ano
Novo repleto de felicidades! Boa leitura!

Caixa de sugestões
A Loja de Conveniência da Marinas Nacionais
aceita sugestões para venda de novos produtos. Quem quiser pode mandar sua dica para
o email gerencia.lamarina@marinasnacionais.
com.br

27ª Regata Dia do Marinheiro
A Marinha do Brasil, por meio da Delegacia de
São Sebastião, está organizando a 27ª edição
da tradicional Regata do Dia do Marinheiro,
que acontece no Canal de São Sebastião, nos
dias 10 e 11 de dezembro. Mais informações e
inscrições: www.saosebastiao.sp.gov.br/escoladevela ou www.ilhabela.sp.gov.br

Palestra sobre “Sobrevivência no Mar”
No dia 15 de dezembro, será ministrada uma
palestra com o tema Sobrevivência no Mar,
pelo Sargento Barreto, da Reserva da Marinha.
Na palestra, serão abordados os principais
procedimentos e conhecimentos necessários
para que o marinheiro garanta a segurança
dos que estão ao mar, além da apresentação e
uso correto dos equipamentos de salvatagem.

Documentação
Para a realização de
prestação de serviços
dentro da área da Marinas Nacionais é obrigatório entregar a documentação necessária
ao Departamento de
Serviços: cópia do
Contrato Social, Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais –
PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional – PCMSO e a documentação dos
funcionários da empresa.
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Vela

Escola nasemana de
vela de S.Sebastião

Fotos: Patrícia Vitari

Alunos da Escola de Vela da Marinas Nacionais participaram da
tradicional Semana de Vela de São Sebastião, no litoral norte paulista

O instrutor Thomas Buckup e os alunos João Soffiati
Rodriguez, Matheus e Gabriela Vitari Garcia

A

Escola de Vela da Marinas Nacionais
participou da VII Semana de Vela de
São Sebastião, organizada pela prefeitura local, nos dias 12 a 14 de novembro de 2011. O resultado foi de muita
aprendizagem e de acúmulo de experiências
para os alunos.
O instrutor da Escola de Vela, o velejador
Thomas Buckup, avalia que apesar do tempo
pouco convidativo, os alunos se divertiram e

estão ansiosos para as próximas competições. Na classificação, Matheus Vitari Garcia
ficou com a 12ª colocação e João Soffiati Rodriguez com a 13ª colocação, apesar de ambos não terem pontuado em duas regatas. Já
Gabriela Vitari Garcia foi a 4ª classificada na categoria feminina. “Mesmo que nenhum dos
três tenham subido ao pódio, já estamos mais
perto dele e com muito mais consistência.”
Thomas destacou o esforço dos participantes. “O primeiro dia foi de ventos fortes, com
cerca de 21 nós aferidos pela comissão organizadora e, apesar disso, os alunos superaram
todas as dificuldades.”
A Escola de Vela da Marinas Nacionais contou com a colaboração dos pais da Gabriela e
do Matheus, Toninho e Patrícia Vitari que viabilizaram o transporte do barco.
Os treinamentos da turma veterana continuam. A partir de fevereiro, uma nova turma de
iniciantes será formada. Mais informações podem ser obtidas no setor de Atendimento ao
Cliente da Marinas Nacionais, pelo telefone
(13) 3305-1421 ou pelo email atendimento@
marinasnacionais.com.br
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SST

Mapa de risco

A

Marinas Nacionais elaborou um mapa
de risco de suas instalações. Nele estão
representados graficamente as situações
e locais que oferecem potenciais perigos nos diferentes setores aos frequentadores.
“Com base nessas informações, tanto colaboradores, prestadores de serviços ou visitantes têm
condições de identificar a necessidade do uso
de equipamentos de proteção individual (EPIs)
adequados ou na conscientização da adoção
de comportamentos mais seguros nessas áreas”,
explica Elisabeth Ferreira, do setor de Saúde e
Segurança no Trabalho da Marinas Nacionais.
Os fatores de risco têm origem nos diversos
elementos do processo de trabalho, como materiais, equipamentos, instalações, suprimentos, entre outros. Também influenciam os espaços de trabalho, onde ocorrem as transformações e a forma da organização do trabalho, como

Físico

Químico

Biológico

Tipo de risco:

Ergonômico

Grande

o layout físico, o ritmo e método de trabalho, o treinamento necessário, etc.
No mapa, eles são representados pelo grau
de perigo, desde pequeno, médio e grande e
pelo tipo de agente: químico, físico, biológico,
ergonômico ou mecânico.
O mapa estará acessível em diferentes locais do complexo para alertar sobre os perigos
existentes naquela área e as principais recomendaçoes de segurança.

Evento

A

Fotos: Rodney Domingues

Festa da estação
Festa da Primavera, organizada pela
Marinas Nacionais, coloriu os dias 24 e
25 de setembro e 1 e 2 de outubro de
2011. Além da exposição de flores e
plantas da Chácara Teles, do Guarujá, o Restaurante La Marina ofereceu um cardápio diferenciado, que agradou em cheio os frequentadores.

Médio

Acidentes

Pequeno
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Entrevista

Segurança
como meta

A

Marinha do Brasil conta
com o importante trabalho das suas instâncias
representativas, as Capitanias dos Portos, suas Delegacias e Agências subordinadas,
para proteger e fiscalizar uma
das maiores fronteiras marítimas
do mundo. Dentre as ações que
ganham maior relevância está a
Operação Verão, que se inicia em
dezembro e segue até o Carnaval. O objetivo é
garantir a segurança dos banhistas e daqueles que estão a bordo das embarcações.
Em entrevista à Revista da Marinas Nacionais, o Capitão-de-Mar-e-Guerra Gerson Luiz
Rodrigues Silva, comandante da Capitania dos
Portos de São Paulo, ressalta o benefício da
multiplicação das informações sobre o comportamento seguro no mar. “As parcerias com
a comunidade náutica contribuem sobremaneira com a sedimentação da mentalidade de
segurança”, justifica.
A temporada de verão está chegando e o movimento de embarcações de esporte e recreio
aumenta. Como a Capitania dos Portos está se
preparando para esse período?
A preparação da Capitania dos Portos tem início com o planejamento da operação, ocasião
em que prevê uma intensificação das ações
de Inspeção Naval nas áreas onde, estatisticamente, observa-se um maior fluxo de embar-

Arquivo

O Comandante da Capitania dos Portos de São Paulo, Capitãode-Mar-e-Guerra Gerson Luiz Rodrigues Silva, destaca a
importância da adoção do comportamento seguro no mar

cações. Durante o período de planejamento são ministrados adestramentos para os militares envolvidos nas inspeções, bem como
prontificados os meios empregados nas missões da Operação
Verão.

Como a Capitania dos Portos
está preparada para fiscalizar as
inúmeras embarcações?
O efetivo da Capitania é suficiente e preparado
para atuar de acordo com as Normas de Segurança de Tráfego Aquaviário. De igual forma,
as lanchas e viaturas suprem as necessidades
da nossa jurisdição. E, como ferramenta de
apoio na fiscalização do tráfego aquaviário,
contamos com etilômetros modernos e
aferidos.
Qual a importância das parcerias na multiplicação das informações de segurança no
mar?
Certamente as parcerias com a comunidade
náutica contribuem sobremaneira com a sedimentação da mentalidade de segurança.
Nesse contexto, a Capitania dos Portos de
São Paulo desenvolve visitas às entidades
náuticas no decorrer do próximo mês, visando à orientação dos usuários de embarcações quanto à mentalidade de segurança,
além de promover a divulgação do tema em
meios de comunicação de massa.

Rodney Domingues
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Quais são as recomendações mais importantes para a segurança da vida humana no mar
aos comandantes das embarcações de esporte e recreio?
Nós trabalhamos com os 10 Mandamentos de
Segurança no Mar: faça uma manutenção correta de sua embarcação; tenha a bordo todo o
material de salvatagem prescrito pela Capitania; respeite a lotação da embarcação e tenha
a bordo coletes salva-vidas para todos os tripulantes; mantenha os extintores de incêndio em
bom estado e dentro da validade; ao sair, informe seu plano de navegação ao seu iate clube,
marina ou condomínio; conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evitar acidentes; se beber, passe o timão
a alguém habilitado; mantenha distância das
praias e dos banhistas; respeite a vida, seja
solidário, preste socorro; e não polua o mar.
Quais são as principais irregularidades encontradas nas embarcações de esporte e recreio durante as fiscalizações?
Pessoas não habilitadas conduzindo embarcações, embarcação sem inscrição junto à
Marinha, falta de material de salvatagem e excesso de passageiros a bordo.
Como a população pode ajudar o trabalho da
fiscalização da Capitania dos Portos no caso

de se deparar com pessoas colocando sua
vida ou a de outros em perigo?
Basta entrar em contato com a Capitania dos
Portos, por meio do telefone (13) 3221-3454, e
registrar a respectiva ocorrência. Será enviada
uma equipe de Inspeção Naval ao local, a fim
de averiguar a denúncia.
Um dos problemas mais recorrentes na área
do Canal de Bertioga, onde está instalada a
Marinas Nacionais é a velocidade excessiva
das embarcações que colocam em risco as
embarcações fundeadas nas margens ou
atracadas para operações de abastecimentos. A Capitania intensificará as ações de fiscalização e presença para inibir esses
comportamentos?
A Capitania tem intensificado a fiscalização da
Segurança do Tráfego Aquaviário em toda a
sua área de jurisdição, incluindo o Canal de
Bertioga, cuja velocidade de 6 nós está estabelecida nas NORMAS E PROCEDIMENTOS
DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO,
disponível no sítio eletrônico https://www.mar.
mil.br/cpsp/. A expectativa desta Capitania,
por meio da intensificação da fiscalização aliada à realização de palestras junto às etidades
náuticas, é de que a população tome conhecimento e, assim, contribua à salvaguarda da
vida humana no mar.

Procura um serviço independente e especializado
de assessoria e suporte para sua embarcação?
Consulte a BoatingBrasil YM, especializada em
Administração de Embarcações de Luxo (Yacht Management).

Visite nosso escritório na Marinas Nacionais!
Para saber mais, fale com Max Gorissen
Telefones - SP: 11-5096-2704 / Guarujá: 13-7818-1805
gorissen@boatingbrasil.com.br - www.boatingbrasil.com.br
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Capa

O Verão
promete
A Marinas Nacionais preparou
um guia completo para que
seus momentos de lazer no
verão sejam cheios de lazer,
segurança e, principalmente,
longe de contratempos
Manutenção

Sala rádio

Antes de sair para viagens, faça uma manutenção cuidadosa no barco. Lembre-se que
no seu destino de passeio ou durante os períodos de festas, será difícil encontrar um
mecânico ou eletricista. A portaria da Marinas Nacionais terá uma lista de prestadores
de serviço que atenderão emergências nesse período, mas lembre-se que prevenir é
sempre melhor que remediar.

Ao sair, informe o seu plano de navegação,
quantidade de pessoas e hora provável de retorno. Encontrar um barco perdido no mar
pode ser mais difícil do que se imagina. Revise o funcionamento dos equipamentos de
navegação e de radio-comunicação.

Programe com antecedência os passeios, evitando as correrias e filas no
posto de combustível e na loja de
conveniência. Utilize o píer de abastecimento apenas durante o tempo
necessário para a operação, dando
oportunidade de uso a todos.

Horários especiais
Durante a vigência do horário oficial de verão,
a Marinas Nacionais estará operando em horários diferenciados nos finais de semana e feriados: as áreas operacionais e administrativas
funcionarão até as 18h. A sala rádio até as 20h.
O Restaurante La Marina servirá café da manhã a partir das 8h e jantares até as 20h. O
horário da loja de conveniência irá até as 20h.

Verifique a validade e as condições de uso dos equipamentos de salvatagem. É
necessário ter em quantidade adequada à capacidade de lotação do barco.
Fique longe dos banhistas
e navegue com velocidade
compatível com a região,
respeitando barcos menores, veleiros e jet-skis.

Bebidas
Moderar na bebida é a melhor pedida. Mesmo
ancorado, pode ser necessário alguma manobra de emergência e embebedado, algo pode
dar errado. A Capitania dos Portos também estará atenta para fiscalizar quem insistir em navegar alcoolizado.

Paulo Schlick

Abastecimento

Segurança no mar

Fotos: Rodney Domingues
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Resíduos
Tenha uma atitude responsável com o
meio ambiente.
Todo o resíduo
gerado dentro
do barco deve ser trazido para a terra. Na Marinas Nacionais, diversos contêineres estão
distribuídos para a destinação dos resíduos.

Responsabilidade
Estimule a carona solidária para evitar um acúmulo muito grande de veículos no estacionamento e, ao estacionar, verifique se não está
obstruindo hidrantes e extintores, assim como
outros veículos, barcos, jet-skis ou carretas.

Velocidade no canal
A formação de marolas pelo excesso de velocidade no Canal de Bertioga prejudica a segurança de quem está em outras embarcações
assim como de quem está atracado: aumenta
o risco de derramamento no posto de abastecimento, de acidentes para quem está embarcando e desembarcando, além de jogar um
barco sobre outro, podendo causar prejuízos
materiais. A velocidade máxima nos canais é
de 6 nós, mas a prudência recomenda que
esse limite seja menor nas imediações de instalações náuticas.

Paulo Schlick

Solidariedade
Seja prestativo no mar. São várias as situações
de risco em que se pode prestar socorro. Coloque-se no lugar do outro e não deixe de
ajudar.
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Meio ambiente

Coluna Regatta

Atitude
limpa

os dias 21, 22, 24 e 25 de novembro de 2011, cerca de 60 marinheiros participaram das palestras da
Nautispecial, empresa que desenvolve produtos para limpeza, manutenção e
conservação náutica com matérias primas
biodegradáveis.
Além de noções de ecologia e educação ambiental, o representante da Nautispecial, Marcelo Huertas, demostrou o rendimento dos produtos. Por serem superconcentrados, apenas 300
ml podem ser diluídos em até 12 litros de água.
Entre o destaque está o limpa-porão, que
transforma os resíduos de óleo lubrificante ou
graxa em partículas comuns, que são degradadas naturalmente.
Todos os produtos da linha Ecosea da Nautispecial se degradam no meio ambiente (mar, lagos e rios) dentro de 14 dias. Os marinheiros
receberam kits com amostras dos produtos. “A
Marinas Nacionais também está realizando testes com amostras dos produtos para adoção
da limpeza de suas áreas comuns”, explica Leila Pio dos Santos, responsável pelo setor de
Meio Ambiente.
A linha da Nautispecial é vendida por preços
especiais pela loja Marsol, na Rua Dr. Adhemar
de Barros, 2791, no Guarujá: Bote limpo R$
13,56; Lava lanchas R$ 28,89; Lava louça R$
8,85; Limpa porão R$ 39,94; Limpa porão pronto uso R$ 18,42; Limpa vidros R$ 10,93; Multiuso R$ 13,96; WC Clean R$ 21,33.

Divulgação

Leila Pio dos Santos

N

Estilosa Cruiser 44
pés Sessa Marine
pede licença

Um novo conceito de embarcações está
sendo criado pela Sessa Marine, renomada marca europeia: embarcações luxuosas com todo
o know how italiano e com assinatura made in
Brasil.
Seguindo a proposta de reinventar e criar modelos exuberantes de barcos, a nova Cruiser 44
pés da Sessa, sobrepõe-se a sua sucessora, a
C43, com notáveis diferenças que a tornam
mais confortável e espaçosa: um cockpit de
dois ambientes integrados por um sofá em ‘U’,
que acomoda ao menos 8 pessoas com conforto, forma um delicioso ambiente para um happy hour com amigos ou jantar a dois. O espaço ainda possui um sofá de popa que se transforma em um solário lindo e super aconchegante para um delicioso dia de sol. A embarcação
também ganhou uma garagem de botes com
duas escadas laterais de acesso e uma espaçosa plataforma hidráulica.
Impulsionada por dois motores Volvo IPS 600, a
cruiser possui ótimo desempenho na navegação e excelente capacidade de manobra.
O interior da C44 se destaca pelo design e
aproveitamento incomparável dos espaços. A
cabine principal, muito bem iluminada por suas
grandes janelas laterais, pode ser encontrada a
meia nau.
Este modelo, assim como os outros da categoria cruiser, C36 e a C40, está fazendo sucesso pelos mares. E o próximo lançamento, que
chegará em breve a solo brasileiro e promete
tirar o fôlego dos apaixonados por embarcações de luxo, é a F45: com três cabines e o
maior fly brigde da categoria.
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Serviços

As comodidades do
Yacht Management
Fotos: Rodney Domingues e divulgação

Serviço oferecido pela BoatingBrasil amplia o rol de
comodidades oferecido ao cliente da Marinas Nacionais

Maximilian Gorissen no escritório na Marinas Nacionais e o Golf Cart da BoatingBrasil

E

m 1979, a Marinas Nacionais foi precursora
do conceito de marina, enquanto centro
aglutinador de serviços náuticos. O que
já era apontado como tendência, se
confirmou com a evolução do mercado náutico.
Hoje, surgem novas demandas de serviço,
como a administração de embarcações. “Nos
últimos 20 anos, dentre as mudanças ocorridas
no mercado náutico, a principal está relacionada
ao que se espera desse tipo de lazer. O proprietário deseja ter seu barco funcionando, abastecido e em perfeitas condições de uso e viver a
mesma experiência de conforto, charme e sofisticação que encontra em um resort de luxo, para
poder curtir um merecido descanso com a família”, explica Maximilian Gorissen, da empresa
BoatingBrasil Yacht Management.
Com escritório instalado na Marinas Nacionais, a
BoatingBrasil é uma empresa de gestão independente, que administra todos os aspectos relacionados a uma embarcação e ao seu uso.
Por se tratar de um bem composto por diversos itens, uma embarcação tem uma gestão
complexa. “Ao contratar a BoatingBrasil, iniciamos nosso trabalho com uma vistoria total da

embarcação. Tudo é analisado, catalogado e
fotografado”, conta Maximilian.
Quando um problema é identificado, após
analisada e entendida a causa, a BoatingBrasil
pede orçamento para ao menos três fornecedores. O que não é problema para uma empresa
que conta com cerca de 1800 prestadores de
serviços náuticos no Brasil inteiro. “Isso pode representar uma redução significativa nos custos
de manutenção”, destaca.
Ao cuidar da gestão de diversos aspectos do
barco, libera o marinheiro para o aprimoramento
de sua função. “Além de manter o barco limpo, o
marinheiro deve cuidar da segurança do proprietário, de seus familiares e amigos”, diz Maximilian. “Ele tem de saber manejar o barco, ter noções de navegação, de segurança e de atendimento em emergências.”
A assessoria da BoatingBrasil não para por aí.
Entre outros serviços, realiza a administração
das contas, dos pagamentos e do fluxo de
caixa.
Possuir um barco é uma das grandes alegrias
da vida e fica melhor ainda quando a única preocupação é relaxar e aproveitar o passeio.
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Novidade

Tudo
limpo
Em mais uma iniciativa
inovadora, a Marinas
Nacionais agrega os
serviços da lavanderia
Tecnose, proporcionando
comodidade ao cliente que
tem mais uma facilidade a
sua disposição

M

ais um serviço está sendo implantado para facilitar a vida do cliente da
Marinas Nacionais. A Lavanderia
Tecnose começou suas operações
em novembro, inicialmente, atendendo apenas à Marinas Nacionais e ao Restaurante La
Marina.
Em breve, os proprietários de embarcações poderão fazer uso da praticidade dos
serviços de uma lavanderia completa. As roupas passarão por um método de lavagem
com qualidade garantida.
Entre os itens que a Tecnose estará apta a
receber estão capas de almofada laváveis,
cortinas das embarcações, roupas de uso
pessoal, cama, mesa e banho, edredom, entre outras.

Satisfação do cliente
Os equipamentos novos e o eficiente treinamento dos operadores, oferecerão um serviço
entre os melhores do ramo, ao realizar um verdadeiro tratamento, adequado para cada
peça de roupa, utilizando tecnologia avançada
e prazos curtos.

O sistema informatizado permite total controle de insumos, que são da melhor qualidade e
procedência. São duas máquinas que lavam,
duas que secam, uma que faz uma pré-lavagem, onde são verificadas e retiradas manchas
específicas das roupas.
O procedimento de recepção das peças de
roupas é padronizado para garantia da qualidade dos serviços:
> Colocação de etiquetas e inspeção: depois
de identificadas, são examinadas para garantir que não há botões faltando, fios puxados, rasgos ou descosturas etc., cuja culpa
possa recair sobre o processo de lavagem.
> Pré-tratamento: se houver manchas, é realizado um tratamento para que a remoção
seja mais fácil e completa.
> Lavagem e secagem: as roupas são colocadas nas máquinas.
> Pós-remoção de manchas: se as manchas
persistirem, são feitas novas tentativas com
outros tipos de solventes.
> Acabamento: a fase final onde as peças são
passadas, dobradas e acondicionadas em
embalagens seladas.
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Decoração

O charme da
Missoni

Fotos: Rodney Domingues

Por Karol de Paula

A Missoni é famosa no mundo da moda pelas
impecáveis combinações de cores e padrões,
com seus zigue-zagues e pixels em total harmonia. Ao criar a marca para decoração, a Missoni Home adornou com o mesmo sucesso
desde xícaras para café até edredons e pufes.
No Brasil desde julho de 2010, propus uma
parceria para a decoração da Nova 65, grande
lançamento da Intermarine, exposta no São
Paulo Boat Show 2011. A parceria foi prontamente selada o que comprova o prestígio que
a Intermarine possui no mercado.
O barco ganhou um estilo ousado, alegre e
elegante que se adequa perfeitamente ao clima marinho de nossa paisagem tropical. Foi
um grande trabalho em equipe e fiquei extremamente feliz com o resultado.

Fotos: Rodney Domingues

Com uma equipe treinada e experiente e
equipamentos modernos que agilizam o serviço, a Tecnose tem todas as condições de tratar as roupas de forma profissional e cuidadosa. E agrega mais um serviço de qualidade
para atender as necessidades do usuário.

Karol de Paula é decoradora da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas Nacionais. Contato: karoldepaula@spmarine.com.br
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Serviço
Em 2011, a Delegacia dos Portos de São Sebastião completou 40 anos de atividades.
Em comemoração à data, lançou a 2ª edição do livreto “Navegue com Segurança,
Memória do Comandante”, revisada pelo capitão de fragata Marcio de Vasconcelos Rocha, comandante da unidade. Entre os assuntos abordados estão desde a inscrição da
embarcação até regras e sinais de salvamento. A revista Marinas Nacionais reproduz abaixo
um trecho da publicação, importante para a navegação com segurança.

Regras de Governo e Navegação:
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM 1972)
Canal

Regra 09 - CANAIS ESTREITOS
(a) Uma embarcação que estiver navegando ao
longo de um canal estreito ou uma via de acesso,
deverá se manter tão próxima quanto seja possível
e seguro do limite exterior desse canal ou via de
acesso que estiver a seu boreste.
(b) Embarcação de menos de 20 metros de comprimento ou embarcação a vela não deverão atrapalhar a passagem de outra embarcação que só
possa navegar com segurança dentro de um canal estreito ou via de acesso.

Regra 10 - ESQUEMAS DE SEPARAÇÃO DE TRÁFEGO
(b) Uma embarcação que estiver usando um esquema de separação de tráfego deverá:
(I) seguir na via de tráfego apropriada e na direção
geral do fluxo de tráfego para essa via;
(II) manter-se tão longe quanto possível de uma linha
ou zona de separação de tráfego;
(III) normalmente, entrar ou sair de uma via de tráfego
em seus terminais, mas, caso seja necessário entrar
ou sair de uma via de tráfego ao longo de sua extensão, isso deverá ser feito com o menor ângulo possível em relação à direção geral do fluxo do tráfego.
(c) Uma embarcação deve evitar tanto quanto possível cruzar vias de tráfego, mas, se obrigada a isso,
deverá fazê-lo tornando o rumo mais próximo possível
da perpendicular à direção geral do fluxo do tráfego.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
As horas listadas não são corrigidas para o horário de verão

Novembro
Lua Nova
SEX 25
02:28 1.3
08:47 0.4
14:45 1.1
21:09 0.0
SÁB 26
03:04 1.3
09:28 0.4
14:56 1.0
22:00 0.0
DOM 27
03:39 1.3
10:06 0.5
15:06 1.0
22:49 0.0
SEG 28
04:09 1.2
10:41 0.6
15:23 1.0
23:32 0.1
TER 29
04:47 1.1
11:04 0.6
15:41 1.0
QUA 30
00:13 0.1
05:21 1.1
11:28 0.7
15:58 1.0

Dezembro
QUI 1
01:00 0.2
06:02 1.0

11:41 0.7
16:19 0.9
Lua crescente
SEX 2
01:53 0.3
06:56 0.9
12:34 0.7
16:58 0.8
18:49 0.8
21:34 0.9
SÁB 3
02:47 0.3
08:04 0.9
14:39 0.7
22:36 1.0
DOM 4
03:47 0.3
09:32 0.9
16:32 0.6
23:24 1.1
SEG 5
04:43 0.3
10:54 1.0
17:28 0.4
TER 6
00:09 1.2
05:34 0.3
11:53 1.0
18:08 0.3
QUA 7
00:56 1.3
06:19 0.3
12:34 1.1
18:47 0.2

QUI 8
01:38 1.3
07:04 0.2
13:06 1.1
19:23 0.2
SEX 9
02:13 1.3
07:47 0.2
13:36 1.2
20:00 0.1
Lua cheia
SÁB 10
02:51 1.4
08:26 0.2
14:02 1.2
20:43 0.1
DOM 11
03:24 1.4
09:08 0.3
14:34 1.2
21:26 0.1
SEG 12
04:00 1.3
09:53 0.3
15:04 1.2
22:13 0.1
TER 13
04:36 1.3
10:34 0.3
15:41 1.2
23:02 0.1
QUA 14
05:15 1.2
11:15 0.4
16:21 1.1

23:51 0.2
QUI 15
06:04 1.1
12:04 0.5
17:11 1.1
SEX 16
00:39 0.2
07:09 1.0
13:00 0.5
18:36 1.0
Lua minguante
SÁB 17
01:26 0.3
09:24 1.0
14:09 0.6
20:38 1.0
DOM 18
02:21 0.4
10:56 1.0
15:36 0.5
22:06 1.0
SEG 19
03:24 0.4
12:00 1.0
16:49 0.4
23:13 1.1
TER 20
04:39 0.5
12:53 1.0
17:45 0.3
QUA 21
00:19 1.2
06:04 0.5
13:36 1.1
18:32 0.2

QUI 22
01:17 1.2
07:21 0.5
14:09 1.1
19:19 0.1
SEX 23
02:08 1.3
08:13 0.5
14:38 1.1
20:08 0.0
Lua nova
SÁB 24
02:43 1.3
08:47 0.5
14:49 1.1
20:56 0.0
DOM 25
03:11 1.3
09:21 0.5
14:56 1.1
21:41 0.0
SEG 26
03:34 1.3
09:53 0.5
15:08 1.2
22:24 0.0
TER 27
04:00 1.3
10:17 0.5
15:28 1.2
23:06 0.0
QUA 28
04:26 1.2
10:43 0.5
15:54 1.2

23:49 0.1
QUI 29
04:58 1.2
10:58 0.5
16:17 1.2
SEX 30
00:30 0.2
05:30 1.2
11:06 0.5
16:49 1.1
SÁB 31
01:11 0.3
06:06 1.1
11:15 0.6
17:26 1.0

Janeiro

Lua crescente
DOM 1
02:04 0.5
06:54 1.0
12:02 0.7
21:54 1.0
SEG 2
03:04 0.5
07:53 1.0
15:30 0.7
23:06 1.1
TER 3
04:06 0.5
09:15 0.9
17:15 0.6
QUA 4
00:00 1.2
05:04 0.5
11:17 1.0

18:00 0.4
QUI 5
00:49 1.2
05:58 0.4
12:24 1.1
18:36 0.3
SEX 6
01:30 1.3
06:47 0.4
13:04 1.2
19:11 0.2
SÁB 7
02:09 1.4
07:32 0.3
13:38 1.2
19:53 0.2
DOM 8
02:49 1.4
08:17 0.3
14:06 1.3
20:36 0.1
Lua cheia
SEG 9
03:24 1.5
09:02 0.3
14:38 1.3
21:19 0.1
TER 10
03:58 1.4
09:45 0.3
15:08 1.4
22:04 0.1
QUA 11
04:30 1.4
10:24 0.3

15:45 1.4
22:49 0.1
QUI 12
05:02 1.3
11:06 0.4
16:19 1.3
23:28 0.2
SEX 13
05:32 1.2
11:51 0.4
17:02 1.3
SÁB 14
00:09 0.3
06:02 1.1
12:34 0.5
17:53 1.2
DOM 15
00:56 0.4
06:36 1.0
13:28 0.6
19:00 1.1
Lua minguante
SEG 16
01:49 0.5
07:08 0.9
08:43 0.8
10:51 0.9
14:47 0.6
21:09 1.0
TER 17
02:54 0.6
06:09 0.8
12:00 0.9
16:13 0.5
23:45 1.1

QUA 18
08:00 0.7
12:54 1.0
17:32 0.4
QUI 19
00:56 1.2
08:24 0.6
13:34 1.1
18:26 0.3
SEX 20
01:47 1.3
08:41 0.6
14:04 1.2
19:13 0.1
SÁB 21
02:23 1.3
08:38 0.6
14:32 1.2
19:58 0.1
DOM 22
02:45 1.4
08:43 0.5
14:45 1.3
20:39 0.0
Lua nova
SEG 23
03:00 1.4
09:06 0.5
14:56 1.3
21:19 0.0
TER 24
03:15 1.4
09:32 0.4
15:09 1.4
22:00 0.0

Factum Design

A perfeita combinação entre culinária e lazer
Cercado por belos cenários naturais, o restaurante La Marina, na
Marinas Nacionais, serve uma refinada culinária contemporânea.
O variado cardápio contempla pratos saborosos para agradar aos
diferentes paladares, em um ambiente descontraído e aconchegante,
que conquista cada vez mais pessoas especiais como você.

Acesso livre para os condôminos da região.

Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5
Tel 55 13 3305-1421 / 8131-7775
Lat 23º 552' Lon 46º W09'
www.marinasnacionais.com.br

Factum Design

A definição perfeita da combinação de luxo e exclusividade: Nova Intermarine 75.

Ofertas exclusivas de seminovos SPMarine/Mondblu.
A melhor escolha para comprar um barco.
Imagens ilustrativas

Cadastre seu barco no site
www.spmarine.com.br
600 Full 2011
2 Volvo D13 900 hp

600 Full 2008
2 Volvo D12 800 hp

560 Full 2004
2 Volvo D12 715 hp

Viva o melhor do mar, sem preocupações

SP MARINE

A S S I S TA N C E

520 Full 2005
2 Volvo D12 675 hp

480 Full 2008
2 Volvo IPS 600 hp

Runner 48 2002
2 Volvo 480 hp

Consulte a SPMarine

São Paulo (11) 3581-4646
Angra dos Reis - RJ - Marina Verolme: (24) 3361-2527
460 Full 2007
2 Volvo D9 500 hp

440 Full 2000
2 Volvo TAMD 430 hp

440 Full 1998
2 Volvo 370 hp

Balneário Camboriú - Marina Tedesco: (47) 3361-6139
Caraguatatuba - Marina Offshore: (12) 3887-1786
Curitiba - PR: (41) 3233-3636
Guarujá - Marinas Nacionais: (13) 3305-1500/3305-1594

Cougar 42 1992
2 Mercedes 400 hp

Runner 41 2002
2 Volvo KAD 44

380 Full 2005
2 Mercedes 400 hp

Regal 28,5 2001
Mercruiser V8 7.4

Cranchi 31 1998
2 Volvo AQAD 41 200 hp

Phantom 29 2008
2 Mercruiser 120 hp

Salvador - Bahia Marina: (71) 3321-8653

Veja mais ofertas em www.spmarine.com.br
Representante Intermarine em todo o país

