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Entrevista: o relato da travessia de
um veleiro de 41 pés pelo Atlântico,
de La Rochelle, na França, até a
Marinas Nacionais
Escola de Vela da Marinas
Nacionais tem inscrições abertas
para turmas de iniciantes
Orientações do setor de
Meio Ambiente para a
manutenção do barco
Saúde: os cuidados com a
insolação e a intermação

Cuidar do paraíso
O Canal de Bertioga é pródigo em belezas naturais, mas sofre
com a velocidade excessiva das embarcações em suas águas,
que colocam em risco, inclusive, a vida humana
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N

ão dá para afirmar que as ondas
causadas pelos barcos são as únicas causas da degradação do
Canal de Bertioga. Mas a velocidade
excessiva de alguns condutores prejudica
além da beleza dos manguezais, a segurança de quem passa momentos de lazer ou
precisa tirar seu sustento da pesca artesanal.
Nós, da Marinas Nacionais, temos realizado
um grande esforço para conscientizar sobre
os perigos da imprudência e queremos compartilhar essa tarefa com todos os nossos
clientes, parceiros e amigos. Confira na reportagem das páginas 8 e 9.
Nessa edição trazemos uma entrevista com
um cliente que atravessou o oceano e trouxe
seu veleiro para a Marinas Nacionais, desde
a França. Confira esse relato emocionante.
Falando em vela, temos orgulho de ter formado velejadores mirins na Escola de Vela,
desde 2009, e ainda mantermos uma turma
de veteranos que tem participado de regatas. Em fevereiro as inscrições para novas
turmas estarão abertas.
Como meta para aperfeiçoar nosso atendimento, preparamos uma pesquisa para mapear os pontos fortes e fracos de nossa atuação do ponto de vista de quem vive e respira
a Marinas Nacionais: nossos colaboradores.
A reportagem mostra alguns resultados que
estão servindo para a elaboração de um plano de ação visando a melhoria da qualidade
do ambiente de trabalho.
Até a próxima!

Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais

Expediente
A Revista Marinas Nacionais é uma publicação da
Marinas Nacionais Comercial Ltda. distribuída gratuitamente. A Marinas Nacionais não se responsabiliza por informações, conceitos ou opiniões emitidos
em artigos assinados, bem como pelo teor dos anúncios publicitários. Estrada Guarujá-Bertioga, km
20,5 Caixa Postal 147 CEP 11446-002 - Guarujá SP Fale com a redação: marketing@marinasnacionais.com.br. Impressão: Graftipo Ltda. Tiragem: 1000
exemplares. Produção: Factum Design Gráfico. Tel.:
(11) 2694-1170

Escola de Vela
abre inscrições

Rodney Domingues

Carta ao leitor

A Escola de Vela da Marinas
Nacionais está com inscrições
abertas para a formação da turma
de iniciantes. Podem participar
crianças que saibam nadar com
idade entre 7 e 12 anos. O curso é
realizado no Canal de Bertioga.
No ano de 2011, a turma de
veteranos participou de duas
competições, o Campeonato
Paulista de Principiantes na Classe
Optimist/Taça COSP, realizado em
julho no Yacht Clube Santo Amaro,
na Represa de Guarapiranga e,
em novembro, na VII Semana de
Vela de São Sebastião. “Houve
uma familiarização com a
linguagem das regatas”, destaca
o instrutor do curso, o velejador
Thomas Buckup.
Outras informações podem ser
obtidas no Atendimento ao Cliente
da Marinas Nacionais pelo telefone
(13) 3305-1421 ou pelo email
atendimento@marinasnacionais.
com.br, com Saulo.
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SST

O sol e
seus efeitos

Atividades realizadas em céu aberto ou em ambientes
mal ventilados exigem cuidados com a saúde

O

s colaboradores da Marinas Nacionais que trabalham expostos ao
céu aberto, recebem protetor solar
antes de iniciarem os trabalhos.
Um cuidado que deveria ser adotado pelos
prestadores de serviços e marinheiros, que
realizam muitas atividades em áreas externas.
A responsável pelo setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da Marinas Nacionais,
Elisabeth Ferreira explica que se trata de uma
exigência da Norma Regulamentadora 21, que
exige medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação excessiva. “Torna-se uma obrigação do contratante a proteção
contra o calor, o frio, a umidade e os ventos
inconvenientes.”
Mesmo em dias nublados, o nível de radiação solar chega a 70% de um dia com o céu
limpo. Os sintomas mais comuns da insolação
são a desidratação, queimaduras pelo corpo,
dor de cabeça, falta de ar, náuseas, mal-estar,
vômitos, aumento da temperatura corporal, fraqueza, irritação, pele seca e vermelha e até
inconsciência.
Também causa o envelhecimento precoce e
aumenta em 25 vezes a chance de a pessoa
desenvolver câncer de pele, no caso de haver
queimadura.

Intermação também é perigosa
Engana-se quem pensa que ao não estar diretamente exposto ao sol, está a salvo dos malefícios do calor. “Lugares pouco ventilados,
com umidade relativa acima dos 70% podem
causar a intermação”, relata Elisabeth. “A pessoa não queima, mas assa, pois não consegue abaixar a temperatura corporal por meio
do suor.”

Como prevenir
O protetor solar deve ser aplicado pelo
menos 15 minutos antes da exposição
ao sol. Além disso, evite ficar exposto
entre 10 e 16h (11 e 17h, no horário
de verão) e é indispensável beber
cerca de três litros de água por dia.
“É importante proteger os olhos com
óculos escuros com lentes anti-raios
UV, pois no mar há muito reflexo da luz
solar”, é outra dica de Elisabeth. Os
raios UV são os grandes causadores
de dor e irritação ocular, além de
poder causar catarata.

Como cuidar
Em queimaduras graves, a dica é
mergulhar em uma banheira de água
gelada ou colocar toalhas umedecidas
sobre o corpo, junto com o uso de
ventiladores.
Se os sintomas são de intermação,
beba muito líquido durante todo o dia,
tome banho frio e, para evitar que o corpo
fique muito quente, use roupas leves e
claras e adote uma alimentação leve.

Fique atento às fases das
queimaduras causadas
pela insolação
1ª Fase - A pele fica muito vermelha e
ardida. Esse tipo já é suficiente para
segurar a pessoa na sombra até a
vermelhidão e a ardência passarem.
2ª Fase - Nesse estágio, bem mais
grave, formam-se bolhas na pele
(principalmente nas partes mais
expostas) e o tratamento deve ser feito
por médicos.
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Meio ambiente

Cuidados na
manutenção

Vazamentos de óleo durante a manutenção dos barcos são
extremamente nefastos ao meio ambiente

A

o realizar a manutenção do barco,
deve-se ter especial cuidado para
evitar a contaminação do solo ou das
águas com resíduos de óleo ou outros produtos.
A responsável pelo setor de Meio Ambiente
da Marinas Nacionais, Leila Pio dos Santos,
destaca que muitos dos serviços no barco devem ser realizados no seco. “Em caso de derramamento a intervenção e minimização do
dano é mais fácil.”
Quando ocorre o acidente, deve-se avisar
imediatamente à portaria da Marinas Nacionais.
“Temos um kit de emergência ambiental composto por sacos de turfa, barreiras, mantas e travesseiros absorventes, de acordo com a extensão e o tipo de derramamento”, explica.
Se o vazamento atingir as águas, o procedimento é outro e o dano pode ser muito maior.
”Não adianta adicionar detergente na água pois
será mais um contaminante lançado, além do
material que vazou”, esclarece Leila.

Orientação
Em caso de vazamento no porão do barco, o procedimento correto é desligar a bomba do porão
para que o material contaminante não seja lan-

çado para o mar ou o canal e não adicionar mais
água na hora de limpar o porão. “A retirada deve ser
feita com o auxílio de estopas ou panos ou utilizando-se produtos biodegradáveis, como limpa porões náuticos”, de acordo com Leila. “Antes da limpeza, o marinheiro deve comunicar o setor de Meio
Ambiente da Marinas Nacionais para que possamos orientar na remoção dos resíduos e evitar que
sejam lançados tanto na água quanto no solo.”

Atenção prestadores de serviços
de mecânica náutica

A partir de 2012 é obrigatória a destinação
para rerrefino do óleo usado, das
embalagens, dos filtros, das estopas e
dos absorventes contaminados,
acompanhados do Certificado de
Destinação de Resíduos Industriais (CADRI)
obtido junto à Cetesb. Até o dia 31 de
março de 2012, os prestadores de serviços
devem apresentar a Licença de Operação
da empresa coletora ao setor de Meio
Ambiente da Marinas Nacionais, emitida
pelos órgãos oficiais competentes, sob
pena de não poderem mais exercer suas
funções na Marinas Nacionais. A
destinação dos resíduos para rerrefino
permite o reaproveitamento do material e
evita a exploração de novos recursos.
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Entrevista

Fotos: arquivo

Atravessando
o Atlântico
Acima, Marcos Vinicius,
Guilherme e
Marcos Antonio
À esquerda, o
mar de veleiros
em La Rochelle.
Acima, o Okey
Dokey

“

Sonhar um sonho não sonhado.” É dessa forma
que o empresário Marcos Antonio Cascino,
explica como foi tomada a decisão de trazer o
barco, o veleiro Okey Dokey, um Jeanneau de
41 pés, adquirido na França, desde La Rochelle
até o Guarujá, atravessando o Oceano Atlântico.
“Velejamos há cerca de cinco anos e participamos de várias regatas, mas nunca sonhamos
com uma travessia tão longa.”
O barco foi entregue em setembro de 2011. O
filho de Marco Antonio, Marcos Vinicius e o skipper
Guilherme Streb fizeram a primeira parte da viagem
até as Ilhas Canárias. Depois, foi a vez de Marcos
Antonio seguir o resto da viagem com o skipper
até Fernando de Noronha, já no Brasil.
Ao atravessar a Linha do Equador, um dos momentos mais difíceis do trajeto foram os ventos sul de
proa de 25 nós que duraram 36 horas. Após se
encontrarem em Fernando de Noronha, os três tripulantes chegaram no dia 6 de dezembro ao Guarujá, na Marinas Nacionais. “Chegada com sentimento de dever cumprido. Afinal foram mais de
6.000 milhas com muitas emoções, desafios e
superações”, relata Marcos Antonio.

Como foi a preparação para a viagem?
A presença de um skipper experiente foi muito
importante. Fizemos muita leitura de navegadores, estudamos e analisamos tudo o que poderia
acontecer no mar. Mesmo assim muita coisa não
aconteceu do jeito que esperávamos. Situações
críticas, como quando encontramos um grande
caixão de madeira ou um pneu de trator enorme
passando muito perto de nós. Outro grande perigo no mar são as redes de pesca.
Houve atraso no cronograma da viagem?
Perdemos cerca de 10 dias com os testes na entrega do barco. Tivemos que descobrir sozinhos
todo funcionamento do barco.
Como essa viagem afetou sua vida?
A vela é uma filosofia de vida, simplista, desraigada e marcou a minha vida. A viagem permitiu
uma aproximação muito grande com meu filho,
coisa que a vela proporciona. É um momento
em que você repensa sua vida. Você escuta ruídos que não escuta em terra. A sua visão em
terra é de 50 metros. No mar são 1000 metros,
os parâmetros mudam.
O que você teria feito diferente?
Eu faria, no mínimo, com quatro pessoas porque
o confinamento é muito grande. Também levaria um
telefone satelital, fundamental para você ter contato
com o mundo e sair da solidão. Com duas pessoas
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À direita, Marcos Vinicius e a visita inesperada
de um pequeno pássaro no meio do mar
não dá tempo de conversar. Cheguei a passar 11
dias sem ver um único navio, apenas peixes voadores ou alguma baleia, além de aves marinhas e
ainda assim muito poucas. É uma introspecção
muito grande. É preciso preparar-se emocionalmente porque a solidão machuca muito.
Qual foi o momento mais difícil?
Na chegada à Fernando de Noronha, eu e o Guilherme estávamos no nosso limite. Teve momentos que o nosso turno passou a ser de duas horas. O que nos deu resistência era saber que estávamos chegando.
Como foi a convivência?
Em viagens desse tipo, não há como negar, há
muito conflito. A tensão cresce muito. Acabada a
travessia tudo volta ao normal, a amizade continua a mesma. Mas é preciso trabalhar a humildade e a resiliência.
Teve momentos de arrependimento?
Bem no meio do Atlântico, quando pegamos ventos com força 8 de frente, não fiquei com medo,
fiquei sereno, mas eu achei que ia ficar no mar.
Houve momentos que não conseguia sequer
descansar. Não era pavor, porque eu me resignei.
Extrapolei minhas forças e não deixei de lutar, mas
foi terrificante. Mas a superação também te dá
uma alegria muito grande.

E momentos curiosos?
Teve uma situação, indo para Recife, que o Guilherme teve que descer para retirar uma rede presa
e quando ele voltou, momentos depois, um tubarão começou a nos acompanhar. Mas os grandes
problemas, além do tubarão são as redes e as
caravelas, as águas vivas com tentáculos de 4 a 5
metros que podem matar em pouco tempo.
Teve bons momentos também. O Marcos Vinicius recebeu a visita de um pássaro pequeno no
meio do mar que acompanhou a viagem durante
um tempo, provavelmente trazido por uma tempestade. Como sou místico, acredito que foi um
sinal positivo. Tem uma situação que foi muito pitoresca. Eu escutei o que seria um canto de sereia, uma quadrifonia que durou 3 ou 4 minutos e
que não sei te dizer se foi alucinação ou não. Pra
mim não tem explicação.
Você faria tudo de novo?
Sim, até já sinto falta. Vale a pena porque é fantástico. Emocionei-me muito com o nascer e o pôr
do sol no mar. Faria uma preparação melhor para
alimentar meu espírito dessa maneira tão singular.
Para saber mais, visite o blog:
http://diariookeydokey.blogspot.com/

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

Paraíso ameaçado
O Canal de Bertioga sofre com o excesso de velocidade das
embarcações que ameaça suas qualidades naturais, coloca em risco a
vida de pessoas e prejudica as atividades esportivas e artesanais

O

s quase 30 km de extensão do Canal de Bertioga, que tem início em
Santos, ao lado da Base Aérea e
termina na Praia da Enseada, em
Bertioga, formam um oásis de beleza e tranquilidade. Suas águas são cercadas por mangues e restingas, além da fauna local, tornando-se um lugar ideal para estruturas de apoio
náutico, prática de pesca artesanal e esportes
aquáticos.
Porém, esse paraíso é ameaçado quando a
navegação pelo canal é em velocidade incompatível. As ondas provocadas pela movimentação das embarcações podem causar a erosão das margens e colocam em risco a segurança de barcos menores, das manobras de
atracação e desatracação e do abastecimento
em postos de combustíveis localizados nas
margens, este último podendo trazer graves
consequências ambientais.
As Normas e Procedimentos da Capitania
dos Portos estabelecem a velocidade máxima

de 6 nós para o Canal de Bertioga e há fiscalização para conter os abusos. “Sabemos que
mais eficaz que a punição é a educação do
condutor da embarcação”, opina Juan Alfredo
Rodriguez, diretor da Marinas Nacionais. “Realizamos esse trabalho constantemente.”

Reduzir a velocidades ANTES
Ao se avistar estruturas náuticas, como os píeres de atracação, posto de combustível ou ao
se observar a prática de esportes aquáticos e
pesca artesanal, o condutor do barco deve reduzir a velocidade antecipadamente. “A energia das ondas formada pelo corte da proa do
barco na água demora a se dissipar”, afirma
Alejandro Rodriguez, administrador da Marinas
Nacionais. “A onda percorre uns 300 metros
ainda, dependendo da velocidade do barco,
em um ângulo aproximado de 45 graus (veja o
gráfico). Naturalmente, é preciso antecipar a
redução para que a onda atinja com menos
força as margens.”
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3. Abaixo de 6 nós, as
ondas não alcançam
as margens e as
estruturas náuticas

2. Com a velocidade
reduzida, as ondas
formadas não têm
força para atingir as
margens

1. Ponto em que
a velocidade
deve estar
reduzida para
menos de 6 nós

A energia das ondas
continua a se dissipar e
atingir as margens em um
ângulo aproximado de 45º

Apesar de não poder ser
considerado como único fator
de degradação das margens
do Canal de Bertioga, a
navegação em velocidade
incompatível causa prejuízos
ambientais e socioeconômicos,
inclusive à comunidade
ribeirinha que vive da pesca
artesanal:

A Marinas Nacionais investiu na instalação de um
projeto de navegação balizado com boias sinalizadoras e indicativos de redução de velocidade no canal
em frente ao empreendimento.
Outra providência foi a adoção de píeres flutuantes
de concreto, que atenuam a força das ondas, proporcionando conforto e estabilidade aos usuários.
Todas essas medidas são importantes, mas sem
dúvida, a adoção de um comportamento consciencioso do condutor da embarcação é a mais eficaz de
todas.

Fotos: Rodney Domingues

> ao adentrarem os mangues
ribeirinhos, as ondas destroem
a vegetação, prejudicando a
fauna que se procria ali;

Boias sinalizadoras foram instaladas para que os
condutores reduzam a velocidade no canal

> a erosão das margens causa
assoreamento do canal, causa
alargamento das margens e
diminuição da profundidade;
> as ondas danificam e até
provocam acidentes com
gravidade nas embarcações
ancoradas ou encostadas nos
píeres das garagens náuticas,
condomínios e marinas
instaladas ao longo do canal.
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Realize seu
evento no La
Marina

Sessa F45 se prepara
para ancorar nos
mares brasileiros

O espaço acolhedor, o amplo salão
climatizado, o cenário encantador
do Canal de Bertioga e da Serra do
Mar e, principalmente a refinada
culinária, fazem do Restaurant La
Marina um lugar especial para os
usuários da Marinas Nacionais e
dos vários condomínios instalados
pela região.
Para 2012, o restaurante oferece
uma novidade: a possibilidade da
realização de eventos e
confraternizações mediante reserva.
“Temos flexibilidade e alta qualidade
para oferecer almoços, coffee
brakes, cocktails e jantares, de
acordo com a necessidade do
cliente”, explica Felipe Cruz, gerente
do La Marina. “Contamos também
com infraestrutura como TV e DVD.”
A comida é preparada na moderna
cozinha industrial com a tradicional
atenção e cuidado na manipulação
dos alimentos. Ainda pode optar
pelas sugestões de pratos especiais
para surpreender os convidados.
Para mais informações, consulte o
Felipe pelo telefone (13) 3305-1494
ou pelo email gerencia.lamarina@
marinasnacionais.com.br

Divulgação

Coluna Regatta

Rodney Domingues

Eventos

Com um estilo made in Italy, o estaleiro Sessa se
firmou em solo nacional trazendo para o mundo náutico embarcações de qualidade com acabamento
e sofisticação que impressionam. A nova Fly Brigde
45 pés é a perfeita união entre bom gosto, excelente navegação e inovação. Com um fly espaçoso de
16.5 m² e três cabines, um aproveitamento inédito
na categoria, o barco promete movimentar o mercado e ganhar muitos admirados por aqui.
A área do fly, que é considerado por muitos o
melhor lugar para a navegação, pois oferece a melhor visão do mar, é um dos atrativos na embarcação de
45 pés Sessa, pois conta com um sofá espaçoso
e uma dinete equipada com churrasqueira e geladeira, formando um lounge prazeroso capaz de acomodar confortavelmente até dez pessoas.
A Bela Dona italiana chegará ao mercado nacional
nos próximos meses com três camarotes bem
distribuídos, cerca de 17m² e cama de casal - o principal, a meia nau, propicia conforto para um sono
tranquilo sem as intempéries do mar. A F45 também
possui um banheiro à parte e uma sala bem distribuida, espaços aconchegantes para a vida a bordo
A privacidade no cockpit de popa, que pode ser
parcialmente fechado, é outra inovação na embarcação. Com duas anteparas que lembram um superyacht formando uma janela ‘’grande’’ sobre o mar, que
pode ser fechada servindo como uma proteção
ao por do sol e aos olhos de curiosos, de modo
que é possível um jantar totalmente intimo na popa.
A embarcação ainda traz uma plataforma automática para içar Jet-Skis ou botes, sendo uma ótima
ajuda para os navegantes entrarem na água ou mergulharem. E sua excelente navegabilidade é garantida por dois motores Volvo IPS 600. Esses detalhes, somados ao requinte do design italiano, tornam
a F45 o barco que o mundo esperava.

Marinas Nacionais - 11

Serviços

Novidades no ar
Site da Marinas Nacionais ganha novas previsões do tempo

Espaço do cliente

O

site da Marinas Nacionais ganhou atualizações: novas previsões meteorológicas e a
disponibilização do acervo dos boletins informativos e da revista da Marinas Nacionais em formato “pdf”.
No menu «previsão do tempo» foi acrescentado um
submenu com novas estações meteorológicas fornecidas pelo site Windguru. Os novos pontos são, além
da Marinas Nacionais, Ilhabela, Ponta da Juatinga, Ilha
das Couves, Indaiá e Montão de Trigo. As previsões são
apresentadas em tabelas que mostram como serão as
condições meteorológicas nos próximos dias. São indicadas a velocidade e direção do vento, a temperatura, precipitação, nebulosidade e vaga.
O internauta ainda pode consultar a estação meteorológica instalada na própria Marinas Nacionais, que
possui representação gráfica detalhada, fornecendo
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.
Outros links de sites de previsão estão disponíveis,
como o accuWeather.com, além da consulta das tábuas de marés.

Acervo digital
Agora todas as edições dos informativos da Marinas
Nacionais, incluindo a Revista Marinas Nacionais, podem ser visualizados em arquivos “pdf” no menu «novidades», submenu «publicações».
Acesse: www.marinasnacionais.com.br

Os clientes da Marinas
Nacionais possuem um
canal direto com a
administração da Marinas
Nacionais chamado
Espaço do Cliente. Por
meio de uma senha
individual que é fornecida
pelo setor de atendimento
ao cliente, é possível ter
acesso a várias
informações sobre a estadia
do barco na marina.
Entre os relatórios
disponíveis para solicitação
estão: movimentação da
embarcação nos últimos
seis meses, relatório de
frequência do marinheiro,
detalhamento da fatura de
serviços e acesso direto ao
Banco Itaú para emissão de
2ª via do boleto, inclusive
de possíveis boletos
vencidos.
Ainda é possível cadastrar
um novo marinheiro ou
autorizar a entrada de
prestadores de serviço,
assim como atualizar os
dados como endereço,
telefone e email de contato.
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Gestão

Fotos: Rodney Domingues

Raio X

Pesquisa de Clima Organizacional é
uma oportunidade de melhorar o
processo de gestão de pessoas e a
qualidade dos serviços oferecidos

O

sucesso das organizações está
cada vez mais vinculado à qualidade
das suas relações com clientes internos e externos. Para melhorar e aperfeiçoar esses relacionamentos, a Marinas Nacionais fez uso de uma importante ferramenta
de gestão estratégica de pessoas: a Pesquisa
de Clima Organizacional, respondida por todos
os colaboradores.
Realizada em novembro de 2011, os dados
coletados possibilitaram a formação de um
banco de informações. “Os resultados nos permitem compreender os aspectos positivos e
negativos que impactam o clima da organização”, explica Daniela Maria da Silva, responsável pelo setor de Gestão e Desenvolvimento da
Marinas Nacionais.
Alguns números indicam que o caminho
adotado pela administração está na direção
correta. Em uma das questões, 54% afirmaram
que o superior imediato aceita sugestões de
mudanças, o que demonstra disposição para
ouvir a opinião do colaborador. 74% confirmam
que podem utilizar o conhecimento próprio e
67% fazem uso do treinamento adquirido no
dia-a-dia do seu trabalho. “Esses índices revelam que o aprendizado adquirido em cursos e
palestras dentro e fora da Marinas Nacionais é

bem absorvido”, opina Daniela.
Entre as ações sugeridas a partir da análise
dos resultados estão treinamento e desenvolvimento de pessoal e a qualificação das lideranças. “Nossa meta é aumentar a produtividade e diminuir a rotatividade, ao elevar o índice de motivação e consequentemente o comprometimento dos colaboradores com os
objetivos da Marinas Nacionais”, conta. “Cerca
de 52% acreditam ter oportunidade de desenvolvimento dentro da empresa.”

Dedicação
A percepção de realização no ambiente de trabalho também foi detectada: 92% disseram
gostar de trabalhar na sua atividade e 65%
sentem-se motivados. A noção da importância
do trabalho em conjunto foi a opinião de 88%
dos colaboradores, que entendem que o trabalho que realizam é importante para o alcance dos resultados da empresa.
Evidentemente, há outros resultados menos favoráveis. “A pesquisa serve exatamente
para isso, para que possamos identificar e
aprimorar pontos falhos. É uma oportunidade
para a Marinas Nacionais avaliar seu momento
atual e planejar ações, em um processo de
melhoria contínua”, conclui Daniela.
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Colaborador destaque
A pesquisa deu a oportunidade de eleger entre os
próprios colaboradores, o que mais tenha se
destacado na Marinas Nacionais e no Restaurant La
Marina durante o ano de 2011.
No Restaurant La Marina, o eleito foi o ajudante de
cozinha Diego Anderson da Silva. “Fiquei surpreso
com a escolha porque têm colegas mais antigos que
trabalham comigo. Se depender de mim eu sempre
vou colaborar com os outros e quero batalhar para
ser escolhido novamente”, declarou.

Decoração

Bordados
em alta

Por Karol de Paula

Uma das mais badaladas tendências em decoração em minhas pesquisas nas lojas de Miami, onde moro atualmente, são os bordados
aplicados em tecidos, principalmente brancos
e crus. Dão um toque artesanal que valoriza o
tecido. Combinando cores fortes e harmônicas
alegram o ambiente e emprestam personalidade
que as tornam peças únicas. As fotos abaixo
são dos tecidos das almofadas usadas no salão
e nas cabines da Nova Intermarine 42 exposta
durante o São Paulo Boat Show edição 2011.

Na Marinas Nacionais, houve empate entre o
encarregado Osiel Almeida de Oliveira e o líder do
setor da Obra, Gilmar de Santos Silva. Osiel
também se surpreendeu com a indicação dos
colegas. “Sou conhecido por ser muito rígido, mas
no ano passado mudei o meu tratamento com os
funcionários e acho que eles entenderam que
quando o funcionário trabalha certo, eu vou batalhar
por ele.“

Fotos: Rodney Domingues

O palpite de Gilmar para sua eleição é sua
capacidade de ouvir e tentar colaborar com os
colegas. “Eu trabalho pensando no próximo,
tentando melhorar as condições de trabalho da
minha equipe e de todos. Mas mesmo assim, me
surpreendi, fiquei feliz e agradeço pela escolha,
porque eu ainda acho pouco o que faço. Mas esse
pouquinho o pessoal achou que valeu a pena.” E
tem planos para o futuro. “Vou voltar a estudar esse
ano e quero evoluir no meu trabalho.”

Todos os escolhidos como destaque do ano
receberam uma premiação em dinheiro.

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)
A

C - Guinará

D - Guinará

B

A

B - Guinará

A

D

C

B

A

Regra 13 - ULTRAPASSAGEM
(a) Toda embarcação que esteja ultrapassando outra
deverá manter-se fora do caminho dessa outra.
(b) Deverá ser considerada uma embarcação alcançando outra, toda embarcação que se aproximar de outra
vinda de uma direção de mais de 22,5º para ré do través
dessa última, isto é, que se acha numa posição tal em
relação à embarcação alcançada que, durante a noite,
só poderá ver a luz de alcançado (ou de popa) dessa
outra, sem avistar nenhuma de suas luzes de bordo.

A e B - Guinarão para Boreste

Regra 14- SITUAÇÃO DE RODA A RODA
Quando duas embarcações, a propulsão mecânica, estiverem se aproximando em rumos diretamente ou quase diretamente opostos, em condições que
envolvam risco de colisão, cada uma
deverá guinar para boreste, de forma
que a passagem se dê por bombordo
uma da outra.

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

Janeiro
Lua Nova
QUI 26
04:02 1.4
10:23 0.4
15:58 1.4
23:17 0.1
SEX 27
04:30 1.3
10:43 0.4
16:24 1.3
23:58 0.3
SÁB 28
05:00 1.3
10:47 0.5
16:56 1.2
DOM 29
00:41 0.4
05:32 1.2
10:49 0.5
17:28 1.1
SEG 30
01:24 0.5
06:06 1.1
11:09 0.6
18:26 0.9
Lua crescente
TER 31
02:23 0.6
06:49 1.0
11:47 0.6
22:56 1.0

Fevereiro
QUA 1
03:36 0.6

07:49 0.9
17:04 0.6
23:58 1.1
QUI 2
04:49 0.6
11:26 0.9
17:58 0.5
SEX 3
00:45 1.2
05:49 0.5
12:38 1.0
18:34 0.4
SÁB 4
01:24 1.3
06:39 0.5
13:13 1.1
19:09 0.2
DOM 5
02:04 1.4
07:26 0.4
13:45 1.3
19:49 0.1
SEG 6
02:43 1.5
08:11 0.3
14:13 1.4
20:28 0.0
Lua cheia
TER 7
03:17 1.5
08:56 0.2
14:43 1.4
21:11 0.0
QUA 8
03:49 1.5

09:38 0.2
15:09 1.5
21:53 0.0
QUI 9
04:17 1.4
10:15 0.2
15:41 1.5
22:30 0.1
SEX 10
04:38 1.3
10:56 0.2
16:11 1.5
23:08 0.2
SÁB 11
05:00 1.2
11:34 0.3
16:49 1.4
23:47 0.3
DOM 12
05:15 1.1
12:11 0.4
17:26 1.3
SEG 13
00:23 0.5
05:28 1.0
13:02 0.5
18:11 1.1
Lua minguante
TER 14
01:09 0.7
05:08 0.9
08:53 0.7
10:45 0.8
14:08 0.5
19:38 0.9

21:45 0.9
23:04 0.9
QUA 15
02:23 0.8
04:19 0.8
08:30 0.7
11:53 0.9
15:41 0.5
QUI 16
00:28 1.1
08:15 0.6
12:41 1.0
17:17 0.4
SEX 17
01:11 1.2
08:23 0.6
13:13 1.1
18:19 0.3
SÁB 18
01:49 1.3
08:36 0.6
13:47 1.2
19:02 0.2
DOM 19
02:09 1.3
08:28 0.5
14:08 1.3
19:41 0.1
SEG 20
02:23 1.4
08:23 0.5
14:24 1.3
20:19 0.0

Lua nova
TER 21
02:34 1.4
08:39 0.4
14:43 1.4
20:58 0.0
QUA 22
02:51 1.4
09:06 0.3
15:02 1.5
21:36 0.0
QUI 23
03:09 1.4
09:36 0.3
15:26 1.5
22:11 0.1
SEX 24
03:38 1.4
10:04 0.3
15:54 1.4
22:53 0.2
SÁB 25
04:02 1.4
10:26 0.3
16:21 1.4
23:26 0.3
DOM 26
04:30 1.3
10:34 0.4
16:53 1.3
SEG 27
00:00 0.4
04:58 1.2
10:32 0.4
17:23 1.1

TER 28
00:39 0.6
05:24 1.1
10:49 0.5
18:02 1.0
Lua crescente
QUA 29
01:36 0.7
05:58 1.0
11:26 0.6
22:36 0.9

Março

QUI 1
03:00 0.7
06:51 0.9
15:34 0.7
23:47 1.1
SEX 2
04:43 0.7
11:34 0.9
17:38 0.5
SÁB 3
00:32 1.2
05:53 0.6
12:23 1.0
18:21 0.4
DOM 4
01:09 1.3
06:39 0.5
13:00 1.2
18:58 0.2
SEG 5
01:53 1.4
07:19 0.3
13:34 1.3
19:36 0.1

TER 6
02:26 1.5
08:00 0.2
14:04 1.4
20:15 0.0
QUA 7
03:00 1.5
08:39 0.2
14:34 1.5
20:56 0.0
Lua cheia
QUI 8
03:32 1.5
09:19 0.1
15:02 1.6
21:34 0.0
SEX 9
03:54 1.4
10:00 0.1
15:30 1.6
22:11 0.1
SÁB 10
04:09 1.3
10:39 0.1
16:02 1.5
22:51 0.2
DOM 11
04:21 1.2
11:17 0.2
16:36 1.4
23:23 0.4
SEG 12
04:38 1.1
12:02 0.3
17:09 1.3

TER 13
00:00 0.6
04:36 1.0
12:54 0.4
17:56 1.1
Lua minguante
QUA 14
00:51 0.8
03:58 0.9
08:09 0.7
10:19 0.8
13:54 0.5
19:02 0.9
21:00 0.9
23:43 1.0
QUI 15
02:08 0.9
08:00 0.7
11:19 0.8
15:08 0.5
SEX 16
00:34 1.1
07:51 0.6
12:04 1.0
16:36 0.4
SÁB 17
01:02 1.2
07:56 0.6
12:43 1.1
17:45 0.3
DOM 18
01:26 1.2
07:58 0.6
13:08 1.2
18:32 0.2

SEG 19
01:38 1.3
07:43 0.5
13:34 1.3
19:11 0.1
TER 20
01:47 1.3
07:41 0.4
13:56 1.4
19:53 0.1
QUA 21
02:00 1.4
08:04 0.3
14:21 1.5
20:30 0.0
Lua nova
QUI 22
02:19 1.4
08:36 0.2
14:51 1.5
21:08 0.1
SEX 23
02:45 1.4
09:09 0.2
15:17 1.5
21:47 0.1
SÁB 24
03:08 1.4
09:43 0.2
15:49 1.5
22:21 0.2
DOM 25
03:36 1.4
10:11 0.3
16:15 1.4
22:54 0.3

Nascemos para fazer
você aproveitar a vida
com quem ama.

Em um oceano quase infinito,
exclusividade é para poucos.
A Safe Boat é especialista
em seguros premium para
embarcações e oferece
atendimento exclusivo para que
você e a sua família desfrutem
do que a vida tem de melhor.

Para fazer seu seguro náutico,
procure a SAFE BOAT.
(11) 3672 6060 / (13) 3354 6688

Viva o melhor do mar, sem preocupações

SP MARINE

A S S I S TA N C E
Representante Intermarine em todo o país

