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Profissão marinheiro
Como o marinheiro pode se preparar para
os novos desafios do mercado náutico

O designer Luiz de Basto faz uma
análise do mercado náutico

Veja a programação de atividades
do Restaurant La Marina

Faça do ar condicionado um
aliado saudável

Lavanderia Tecnose já está em
pleno funcionamento
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Carta ao leitor

N

esses mais de 30 anos de Marinas
Nacionais, pude acompanhar toda a
evolução do mercado náutico de
esporte e lazer. Os barcos ganharam tecnologia, tamanho, além de se tornarem acessíveis a um grande número de pessoas. Essas transformações fizeram com que
os marinheiros tivessem que se adaptar e se
capacitar. Muitos deles eram pescadores e se
transformaram em administradores de máquinas complexas, caras e recheadas de tecnologias. Confira a reportagem sobre os desafios impostos a esses profissionais diante de
tantas evoluções.
Essa edição traz também os diversos eventos realizados no Restaurant La Marina. Desde
treinamentos para aperfeiçoar o trabalho dos
colaboradores, até o jantar especial realizado
no sábado de Carnaval, prestigiado por diversos clientes. São esforços para deixar o cliente ainda mais satisfeito. Para o fim de semana
da Páscoa, o restaurante está preparando um
jantar com um cardápio especialmente refinado.
Antes disso, o minicurso de vinho, com degustação, ministrado pelo sommelier Armando
Bisogni, dará dicas de como harmonizar vinhos e alimentos, além de aprimorar o conhecimento que, para muitos, é uma arte.
Não deixe também de ler a entrevista com o
renomado designer Luiz de Basto, criador de
diversos barcos fantásticos, que conta, do
alto de sua experiência, como prevê o futuro
do mercado náutico.
Boa leitura!

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

Curtas

Lavanderia em
pleno
funcionamento

Toda a roupa usada dentro do
barco não precisa mais ser levada
para longe da Marinas Nacionais.
Operando desde janeiro de 2012,
a Lavanderia Tecnose proporciona
conforto e comodidade
combinado a um serviço
cuidadoso e profissional.
Os equipamentos são modernos,
os insumos são de qualidade,
adequados a cada diferente item
de lavagem como roupas de
cama, mesa, banho, edredom,
capas de almofadas e cortinas,
além de vestuários de uso
pessoal. Consulte a tabela de
preços dos serviços e aproveite
mais essa comodidade, pertinho
de você.

Turmas de vela

As turmas do curso iniciante e
avançado da Escola de Vela da
Marinas Nacionais iniciaram as
atividades em março.
A expectativa é pela participação
da turma avançada nas
competições do Campeonato
Paulista.
Entre os benefícios da prática da
vela, está o desenvolvimento do
raciocínio das crianças, uma vez
que ela tem de tomar decisões
durante o percurso de acordo com
a interação com as forças da
natureza. Bons ventos!
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Menos impacto

O

setor de Conservação da Marinas
Nacionais passou a adotar produtos de limpeza biodegradáveis da
linha Ecosea, substituindo os produtos convencionais. “A grande vantagem é a
formulação 100% natural, sem adição de produtos petroquímicos e químicos e isentos de
fosfato”, explica Leila Pio dos Santos, responsável pelo setor de Meio Ambiente da Marinas
Nacionais.

O Detergente bio está substituindo o convencional, o Limpa porão está sendo utilizado como desengordurante e o WC Clean está sendo usado na
limpeza dos sanitários e tem o intuito de substituir
o cloro. Também foram adotados o Multi-uso e o
Limpa Vidro. O Lava lancha está substituindo o sabão em pó.
Os produtos da linha Ecosea não alteram o PH e
não comprometem a oxigenação da água, o que
poderia trazer grandes prejuízos à fauna aquática.

Atenção para o prazo
O Departamento de Meio Ambiente da
Marinas Nacionais avisa que as empresas
e prestadores de serviço que recolhem
óleo ou derivados de petróleo usados,
embalagens, filtros, estopas e
absorventes contaminados com esses
resíduos, devem apresentar a Licença de
Operação (LO) da empresa coletora
emitida pelos órgãos oficiais competentes
até o dia 31 de março. “Quem não
apresentar a LO não poderá exercer
atividades na Marinas Nacionais”, informa

a responsável pelo setor de Meio
Ambiente da Marinas Nacionais, Leila Pio
dos Santos.
Toda a destinação dos resíduos deve
ser acompanhada pelo Certificado de
Destinação de Resíduos Industriais
(CADRI), instrumento que aprova o
encaminhamento de resíduos industriais a
locais de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou
disposição final, licenciados ou
autorizados pela CETESB.

Rodney Domingues

Meio ambiente
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Eventos

Minicurso de vinho
com degustação
No sábado, dia 31 de março, o Restaurant La Marina organizará um
curso de vinho, com degustação de cinco rótulos de uvas distintas,
ministrado pelo sommelier Armando Bisogni, responsável pela cadeira
de Bebidas da Faculdade de Gastronomia da Universidade Católica de
Santos (UniSantos) e professor do curso de sommelier do Senac.
A palestra abordará noções de terroir (fatores que influenciam na
qualidade de um vinho) e a própria degustação dos vinhos. O
palestrante também apresentará breves comentários sobre a
enogastronomia, que é a arte de harmonizar vinhos e alimentos em
uma refeição.
Além de enriquecer seu conhecimento sobre o assunto, é uma ótima
oportunidade para conhecer outras pessoas com interesses em
comum.
Data: Sábado, 31 de março às 20h
Preço por pessoa: R$ 95,00 (inclui cinco rótulos para degustação e
aperitivos para acompanhar)

Jantar Gastronômico
de Páscoa
O Restaurant La Marina terá uma programação especial no sábado,
dia 7 de abril, véspera da Páscoa. O cardápio será diferenciado, com
cortes especiais e frutos do mar. O jantar, que terá entrada, prato
principal e sobremesa, será servido das 20 às 23h.
Reservas antecipadas e mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (13) 3305-1494. Bom apetite!
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Entrevista

O futuro náutico

O

arquiteto e designer de
barcos Luiz de Basto
criou, em mais de 15
anos de atividades,
modelos de médio a grande porte
para estaleiros de diversas partes
do mundo, consolidando-se como
um dos mais respeitados profissionais da área.
Com escritório em Miami, tem
em seu currículo barcos como o Oceanco DP009,
um megaiate de 90 metros; o barco conceito Aston
Martin Voyage 55’, um exercício criativo de alta
performance inspirado nas linhas dos esportivos
Vantage, Rapide, DBS e Virage da marca inglesa;
e os novos modelos da Intermarine, entre eles, a
Nova 85, Nova 75, Nova 65 e a Nova 42.
Em entrevista à Revista Marinas Nacionais, Luiz
de Basto aponta tendências para o mercado
náutico, como projetos personalizados de acordo com as características dos mercados consumidores ao redor do mundo.
O que você considera que será tendência em
um futuro próximo?
Vejo uma tendência a uma diversidade de abordagens em resposta a uma contínua demanda
por barcos mais personalizados. Acho que o
barco genérico, produzido em série, terá ainda
um futuro longo, mas vejo cada vez mais aparecerem designs que são mais corretamente definidos como pertencentes a um nicho.
Você vislumbra usos diferentes para o barco
em relação aos dias atuais?

Fotos: divulgação

O conceito
Aston Martin
Voyage 55’,
baseado nas
linhas esportivas
do tradicional
fabricante inglês
de carros

Certamente, e isso já está acontecendo na medida em que compradores
em países emergentes começam a
descobrir a náutica. Em alguns países
como a China, o barco é totalmente
associado com status social. São
usados para festas e recepções sem
nunca sair da marina e é comum haver barcos sem motores, porque realmente não vão a lugar nenhum. Por
outro lado têm interiores elaborados.
No Brasil, as pessoas que se interessam por
um barco são famílias que se dedicam a atividades físicas, esportivas e sociais intensas, que
gostam de vida ao ar livre e aproveitam o clima
com bastante sol. Além disso, é um povo gregário, ninguém gosta de andar sozinho e todas essas características definem o design do barco
brasileiro. Por essa razão é inexplicável que se
vendam aqui barcos desenhados em outros países, adequados ao clima frio e que têm, por
exemplo, mais aquecimento do que ar condicionado e mais espaço interno do que externo.
E as tecnologias verdes? De que forma podem
contribuir para um menor impacto?
Avanço tecnológico é como um processo de seleção natural no qual ideias que não estão funcionando mais são substituídas por ideias que estão funcionando. É o que vai suceder com as
novas tecnologias verdes, que no momento ainda não estão prontas. O iate ecológico ainda é
uma quimera, animal composto de várias procedências. Mas algumas propulsões híbridas já
estão disponíveis para barcos. Também está au-

Marinas Nacionais - 7

O Oceanco DP009 é um megaiate de
90 metros que explora as últimas
tecnologias no uso de vidros

mentado o uso da teca artificial que tem a vantagem de não ser feita de uma árvore, portanto
pode-se desenhar conveses com curvas e desenhos variados ao invés de longas estrias.
Como você constrói seus conceitos?
Começo cada projeto pedindo ao cliente, seja
individual ou estaleiro, para me dar por escrito os
requerimentos e objetivos a serem alcançados.
Ao contrário do que muita gente imagina, parâmetros são necessários quando chega a hora
de soltar a imaginação. Se não for assim, tudo o
que se cria não passa de utopia. Quanto mais
se sabe a respeito dos objetivos do projeto, melhor e mais chances de ser criativo.
Nesse processo criativo em que tudo o que se
cria é bom por definição (lembrar que a crítica
está momentaneamente suspensa) é quando as
melhores ideias surgem. Claro que não surgem
resolvidas, mas se for possível controlar a ansiedade e deixar a solução para depois, ou até mesmo para ser resolvida junto com outros que sejam
detalhistas, é possível que a ideia meio resolvida
se afirme e ganhe vida.
É assim que se constroem conceitos, em cima
da opinião dos proprietários e usando os avanços
tecnológicos que já são do seu próprio conhecimento. Como dizia Leonardo, o da Vinci, ninguém
consegue desenhar aquilo que não conhece.
Quais são os limites que você encontra no
desenvolvimento?
A Nova Intermarine 75 é um dos
barcos assinados por Luiz de Basto
para a Intermarine

O mundo náutico, apesar de não parecer, é extremamente conservador. Isso se deve ao fato de
que uma lancha é um investimento considerável e
o comprador tem que pensar no futuro valor de
revenda. Um barco muito exótico pode parecer interessante à primeira vista mas, quando se pensa na
dificuldade em achar um comprador na hora da
revenda, muita gente decide pelo que é geralmente aceito. Por isso os avanços são lentos.
Isso também se aplica para as limitações construtivas e novos materiais, não somente para um
design ousado. A opinião dos estaleiros, em geral,
é deixar a experimentação e inovação para os outros e continuar com métodos e procedimentos
conhecidos. Se der certo então a novidade é aceita e incorporada. Um exemplo são os balcões rebatíveis ou as janelas nos cascos, hoje comum em
quase todos os barcos, mas que vêm de um conjunto de circunstâncias, de uma aceitação de mercado, dos avanços nos materiais como vidro, por
exemplo, e das técnicas construtivas, tudo junto.
Por outro lado devo acrescentar que projetei um
barco totalmente personalizado para um cliente
que não estava interessado no valor de revenda
que eventualmente poderia obter. Seu argumento
é irrefutável: por que me preocupar com o próximo
comprador, quero fazer um barco que agrade a
mim, não ao próximo usuário.
Também é importante notar que o estaleiro (ou
empresa, ou país) que adota mais rapidamente
uma tecnologia inovadora tem uma grande vantagem no mercado.
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Capa

Profissão marinheiro
Como os marinheiros podem se preparar para os novos desafios
trazidos pela evolução do mercado náutico

O

mercado náutico mudou muito nos
últimos anos. Os barcos ganharam
tecnologia, tamanho e materiais sofisticados. O número deles navegando também cresceu graças ao acesso facilitado ao crédito e à tecnologia aplicada, que
os tornaram mais acessíveis a um número
cada vez maior de pessoas.
Essas exigências demandaram por uma mão
de obra mais especializada para cuidar das
embarcações. Para Luiz Carlos Ferreira Pontes,
o Luizão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Aquaviários do Guarujá e Região (SINTAGRE), os marinheiros estão se adaptando. “Antigamente os pescadores eram recrutados porque conheciam bem o mar. Hoje em dia o profissional precisa se atualizar para estar capacitado
e saber lidar com o barco.”
Administrar um barco com mais de 50 pés é
uma tarefa complexa. É preciso ter noções de me-

cânica, eletrônica, elétrica, além é claro, de navegação e meteorologia. Maximilian Gorissen, proprietário da BoatingBrasil, empresa de gestão de
embarcações, tem entre os serviços oferecidos,
a preparação e desenvolvimento do marinheiro.
“O mercado precisa hoje, dada a complexidade
nas embarcações, e a necessidade premente
dos proprietários por lazer sem preocupação, de
mais pessoas pensando em assumir a ‘profissão’ de marinheiro como uma carreira e de se
desenvolver e crescer dentro deste mercado.”

Regulamentação
Uma das bandeiras do SINTAGRE é pela regulamentação da profissão de marinheiro. A reinvindicação é pela criação de uma nova categoria de tripulante, denominada Marinheiro de Esporte e Recreio.
“A regulamentação vai estabelecer os conhecimentos e requisitos mínimos para um marinheiro de esporte e recreio poder trabalhar”, explica Luizão.

Rodney Domingues
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Dicas para um bom patrão:

Dicas para um bom marinheiro:

- marinheiros são profissionais que
devem ter registro em carteira, com
todos os direitos legais
- não permita ou incentive o marinheiro
ao uso de bebidas alcoólicas durante o
exercício de suas atividades
- elabore junto com o marinheiro um
procedimento padrão com todos os
itens que devem ser verificados e
notificados por ele caso haja qualquer
problema
- por cuidar de um patrimônio
considerável, o marinheiro deve ser um
profissional experiente e responsável
- trate o marinheiro com urbanidade na
frente de convidados, evitando
humilhações
- instrua-o em como ele pode ser
prestativo e firme com os convidados
- invista e incentive o marinheiro a realizar
cursos para adquirir conhecimento de
aspectos técnicos do barco, mecânica,
resgate, etiqueta e primeiros socorros

- treinar as habilidades em situações de
emergência, como incêndios, navegação
com mau tempo ou pessoas ao mar
- se a navegação estiver sob sua
responsabilidade, não ingira bebida alcoólica
- evitar gírias e palavrões na presença do
proprietário da embarcação e seus convidados
- treinar a habilidade na atracação, e
dominar os principais nós para amarração
em defensas
- comunicar as partidas e chegadas, além
de informar com clareza as ocorrências às
salas rádios
- transmitir confiança e tranquilidade, mas
principalmente, agir com responsabilidade,
para manter em segurança as pessoas a
bordo
- atualizar-se constantemente sobre as
mudanças tecnológicas e ter domínio sobre
os principais equipamentos a bordo
- estabelecer um procedimento de
checagem rigoroso com os itens a serem
verificados no barco.

O Ministério do Trabalho e Emprego reconhece a profissão de Marinheiro de Esporte e Recreio, que já se encontra registrada na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Porém,
o Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA), onde são definidos os diversos
grupos de profissionais, prevê apenas duas categorias distintas de condutores: amadores,
que podem conduzir embarcações, de forma
não profissional, voltadas, geralmente, para o
transporte de curta distância e o lazer, e aquaviários, encarregados de conduzir embarcações
comerciais, voltadas para o transporte coletivo
de pessoas ou de carga de maior volume.
Luizão conta que as negociações com a Marinha para alterações na RLESTA estão caminhando. “A reunião com o Departamento de
Portos e Costas (DPC), no Rio de Janeiro, foi
muito boa para abrir a porta para o diálogo. O
projeto da regulamentação depende da negociação com a Marinha para continuar a tramitação no Congresso.”

pode chegar à casa de milhões de reais. A
evolução tecnológica em equipamentos como
motores, geradores, navegadores e radares
são constantes. O SINTAGRE busca parcerias
com diversos fabricantes e fornecedores para
treinamentos gratuitos. “Muitos marinheiros têm a
carteira para rádio operador da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) graças
a essas parcerias”, destaca Luizão.
Obrigatoriamente, o marinheiro precisa ter habilitação de arrais, mestre amador ou capitão.
Mas é fundamental se aperfeiçoar. Saber se comunicar com clareza e objetividade e se organizar no ambiente de trabalho.
Apresentação pessoal, asseio e limpeza são
itens prioritários. Deixar o barco sempre pronto
para o uso é uma tarefa corriqueira, mas também é importante manter uma lista de checagem do barco para evitar imprevistos.
Outros cursos importantes são primeiro socorros, etiqueta, culinária e até mesmo uma segunda língua. São conhecimentos que podem
ser úteis em situações inesperadas e que enriquecem o currículo.
Na era da tecnologia, manter-se atualizado é
fundamental.

Exigência profissional
A capacitação profissional é outra necessidade para poder cuidar de barcos cujo valor

Coluna Regatta

Treinamento

Regatta lança nova
linha de botes no
mercado

Boas práticas

N

Divulgação

a hora de se aventurar no mar, o uso
de botes é indispensável para a segurança da tripulação durante a navegação. Desenvolvidos para dar total apoio ao barco seja na hora de levar os navegantes até a embarcação quando esta não
pode se aproximar da costa, ou mesmo para
proporcionar agradáveis momentos de pesca
ou passeios, eles são ferramentas importantíssimas, por isso o cuidado para escolhê-los garante seguros dias no mar.
A nova linha Regatta traz para o mercado um
produto de excelentíssima qualidade e ótimo
acabamento. Feitos em PVC de alta resistência
os botes Regatta são ideais para suportar todas as intempéries do mar e do sol, além de
manter a segurança à bordo.
Os botes vêem com Bolsa de transporte
(botes dobráveis); Kit de reparo; Dois remos e
Bomba de pé. E estão disponíveis nos modelos dobráveis com 2 mt, 2,2 mt, 2,4 mt e rígidos com 2,4 mt e 2,7 mt.
As cores também são outro atrativo na nova
linha, que conta com botes nos tons amarelos,
cinza e branco.
Comprando o kit bote e motor em qualquer
uma das 11 lojas Regatta espalhadas pelo
Brasil o cliente ganha até 25% de desconto
nos botes.

E

Rodney Domingues
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m março, foi realizado um treinamento
com os colaboradores do Restaurant
La Marina, incluindo a loja de conveniência e a lanchonete.
O objetivo é proporcionar um ambiente de
trabalho mais seguro, além de oferecer, de
forma higiênica, alimentos saudáveis aos
consumidores.
Durante o treinamento de boas práticas para
serviços de alimentação, ministrado pelo gerente Felipe Cruz, foram detalhados procedimentos
especiais com o armazenamento e manipulação correta dos alimentos e higienização das
instalações. “É importante esclarecer os cuidados que cercam a manipulação dos alimentos
para proteger a saúde dos consumidores.”

FISPQs
O treinamento dos colaboradores também
abordou o manuseio de produtos químicos
que são comumente utilizados na limpeza das
instalações do restaurante, da loja de conveniência e da lanchonete.
O treinamento explicou a importância da Ficha
de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), que contem orientações sobre os
perigos, medidas de primeiros socorros, combate
a incêndio, controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento, controle
de exposição e proteção individual, informações
sobre estabilidade e reatividade, informações
toxicológicas, ecológicas e considerações sobre tratamento e disposição. “É de suma importância ter conhecimento dessas informações
para garantir a segurança na manipulação dos
produtos, do ponto de vista da saúde ocupacional e do meio ambiente”, destaca Leila.
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Culinária

Uma noite especial

U

m menu especial combinado com um
ambiente aconchegante e música ao
vivo de qualidade. Essa foi a fórmula
do Jantar Gastronômico de Carnaval,
organizado pelo Restaurant La Marina no dia 18
de fevereiro de 2012.
Os clientes elogiaram a iniciativa. “Adorei o
jantar... estava tudo muito bom... a comida, a
música e o ambiente”, destaca Edson Issoppo.
O cardápio estava recheado de opções requintadas, como o cocktail de siri com abacate,
confit de pimentão vermelho e farofinha de castanha de caju. Ou ainda, a salada de folhas verdes, tomate italiano marinado e mil folhas de
batata.
Entre as alternativas de pratos quentes, raviolão de lagosta ao molho de crustáceo, purê de
abóbora com noz moscada e aspargos verdes.

Fotos: Rodney Domingues

Rodney Domingues

Evento reuniu boa música com culinária refinada e ambiente
aconchegante no sábado do Carnaval

Outras opções de deixar com água na boca foram o brandade de bacalhau, brócolis ao azeite
extra virgem, alho assado e emulsão de tomate
doce e o robalo grelhado, espuma de champagne e jardiniére de legumes picante.
Uma das sobremesas era o carpaccio de
abacaxi, mousse da fruta, biscuit de chocolate
branco e calda de caramelo.
O grupo musical contratado, da Aghora produções artísticas, formado pela voz de Elisa,
voz e violão de Leandro e a percussão de
Mykon, entregou um repertório eclético formado
por MPB, Pop Rock, Lounge Music, Bossa
Nova, entre outras.
De acordo com o gerente do La Marina, Felipe Cruz, o objetivo é realizar regularmente outros jantares como esse para os clientes da Marinas Nacionais.

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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SST

Ar fresco e
saudável

Fotos: Rodney Domingues

Ar condicionado é um ótimo aliado nas altas temperaturas
desde que seja realizada a manutenção preventiva

A

chegada do Outono traz temperaturas mais amenas, mas ainda com picos de calor. Nessas condições, o ar
condicionado é um bom aliado na
hora de garantir um conforto ambiental tanto
em casa, quanto no trabalho e ou no barco.
“Apenas precisa ser criterioso no uso para não
ser prejudicial à saúde”, explica a responsável
pelo setor de Saúde e Segurança no Trabalho
(SST) da Marinas Nacionais, Elisabeth Ferreira.
Na hora de dormir, por exemplo, o ideal é
desligar o aparelho ou deixá-lo em uma temperatura entre 20 e 22ºC, já que durante a madrugada a temperatura diminui. Outra dica é
evitar choques térmicos ao manter a diferença
de temperatura do ambiente muito baixa em
relação ao meio externo.

Limpeza dos filtros
Para impedir a criação de fungos, bactérias e
ácaros no ambiente, é importante seguir um plano de manutenção. No caso do ar condicionado residencial, Nivaldo Leite Constantino, da
empresa Assisten Refrigeração e Comércio, que
faz manutenção e instalação de aparelhos de ar
condicionado, recomenda uma revisão geral,
que inclui a desmontagem e limpeza dos tubos
a cada dois anos.
Já a limpeza dos filtros para retirar as poeiras
precisa ser feita mensalmente. No caso dos barcos,
esse período pode ser diferente. “A manutenção
tem que ser proporcional à utilização, quanto mais
usar, é preciso limpar mais”, explica Nivaldo.
Serviço: Assisten Refrigeração e Comércio
tel.: (13) 7808-3075
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Serviços

Decoração

Brigada de
incêndio ganha
reforço

Missoni Home no
Rio Boat Show

A brigada de incêndio da Marinas
Nacionais, que tem entre suas atribuições
atuar na prevenção, abandono e combate
a um princípio de incêndio e prestar
socorro a possíveis vítimas, ganhou um
importante reforço: a contratação de um
bombeiro civil em fevereiro de 2012.
Marcio Falcão, que trabalha há 15 anos na
Marinas Nacionais, assumiu a função. “O
trabalho de prevenção é o mais
importante”, explica o bombeiro. Como
parte do treinamento da equipe de
brigadistas, estão previstos os cursos
anuais de reciclagem para combate a
incêndio, primeiros socorros, e salvamento
em altura e espaços confinados.

Protocolo de emergência
Em caso de condições inseguras, como
incêndios, explosões ou mal súbitos,
deve-se informar a portaria, a sala rádio ou
ligar para o ramal 237 de qualquer telefone
instalado na área da Marinas Nacionais. É
importante que seja transmitido o máximo
de informações possíveis como:

Por Karol de Paula
A Nova Intermarine 75 é um barco com predicados impressionantes. Seja por oferecer o
conforto de quatro suítes, seja pela ampla área
de lazer dedicada ao aproveitamento do dia.
São dois solários, um no flybridge e outro na
proa. Já a plataforma de popa dedica 2,10
metros ao aproveitamento do mar, seja ao lado
do gourmet center, ou utilizando a versatilidade
do lift hidráulico, que proporciona uma praia
particular em qualquer ponto do mar. A ampla
praça de popa é outro espaço dedicado à
contemplação do dia. Para aproveitá-la com
conforto, as cadeiras da Missoni Home são
perfeitas. Na foto abaixo, o modelo Director
Chair, com assento e encosto Zig-Zag banco e
preto e estrutura pintada em branco. A Nova
75 estará no Rio Boat Show, entre 12 e 18 de
abril, decorada com a linha de produtos da
Missoni Home. Imperdível!
Rio Boat Show 2012 - 12 a 18 de abril
Local: Pier Mauá - Avenida Rodriguez Alves, 10
Praça Mauá - Rio de Janeiro - RJ

- localização exata da ocorrência;
- tipo e descrição da ocorrência (material);
- quantidade de material liberado ou
volume do fogo;
- extensão dos ferimentos nas pessoas e;

A brigada aciona, de acordo com a
ocorrência, o corpo de bombeiros, solicita
o corte de energia quando necessário,
realiza os primeiros socorros, controla o
pânico e guia a saída das pessoas para
abandono da área.

Lembre-se: ramal 237

Divulgação

- danos ocorridos nas instalações

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)
D

B - Guinará

E

A - Guinará

A - Guinará

D - Guinará

A

A

C

B

A

Regra 15 - SITUAÇÃO DE RUMOS CRUZADOS Quando duas embarcações a propulsão mecânica navegam em rumos que se cruzam em situação que envolve risco de colisão, a embarcação
que avista a outra por boreste deverá se manter
fora do caminho dessa, e caso as circustâncias o
permitam, evitará cruzar sua proa.

F

A

G

A - Guinará

G - Guinará

A

A

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
Março
Lua Nova
Seg 26
04:00 1.3
10:28 0.4
16:49 1.3
23:23 0.5
Ter 27
04:23 1.2
10:38 0.4
17:19 1.2
23:53 0.6
Qua 28
04:49 1.1
11:13 0.5
18:04 1.0
Qui 29
00:39 0.7
05:13 1.0
12:34 0.6
20:47 0.9
Lua Crescente
Sex 30
02:06 0.8
06:02 0.9
14:23 0.6
23:11 1.1
Sáb 31
04:58 0.7
10:51 0.9
16:19 0.5

Abril

Dom 01
00:06 1.2
05:54 0.6
11:45 1.1

17:38 0.4
Seg 02
00:53 1.3
06:28 0.4
12:26 1.2
18:28 0.3
Ter 03
01:30 1.4
07:02 0.3
13:04 1.3
19:13 0.2
Qua 04
02:06 1.5
07:38 0.2
13:41 1.5
19:54 0.1
Qui 05
02:41 1.5
08:15 0.1
14:13 1.5
20:36 0.1
Lua Cheia
Sex 06
03:08 1.4
08:56 0.1
14:47 1.5
21:15 0.1
Sáb 07
03:28 1.3
09:38 0.1
15:17 1.5
21:56 0.2
Dom 08
03:41 1.2
10:21 0.1
15:54 1.5

22:34 0.4
Seg 09
03:54 1.1
11:04 0.1
16:26 1.4
23:08 0.5
Ter 10
04:00 1.0
11:54 0.2
17:04 1.3
23:49 0.7
Qua 11
03:54 1.0
12:45 0.3
17:53 1.1
Qui 12
00:24 0.8
03:19 0.9
07:47 0.7
09:53 0.8
13:38 0.4
18:51 1.0
20:58 0.9
23:13 1.0
Lua Minguante
Sex 13
01:39 0.9
03:00 0.9
07:28 0.7
10:45 0.9
14:38 0.4
Sáb 14
00:09 1.0
07:17 0.7
11:21 1.0
15:43 0.4

Dom 15
00:43 1.1
07:17 0.6
11:56 1.1
16:47 0.4
Seg 16
00:51 1.1
07:13 0.6
12:24 1.2
17:43 0.3
Ter 17
00:54 1.2
06:49 0.5
12:54 1.3
18:30 0.2
Qua 18
01:06 1.3
07:02 0.4
13:26 1.4
19:15 0.2
Qui 19
01:26 1.3
07:30 0.3
14:00 1.5
20:00 0.2
Sex 20
01:54 1.4
08:04 0.2
14:36 1.5
20:41 0.2
Lua Nova
Sáb 21
02:17 1.4
08:41 0.2
15:08 1.5
21:17 0.2

Dom 22
02:43 1.4
09:17 0.2
15:41 1.4
21:54 0.3
Seg 23
03:06 1.3
09:51 0.3
16:11 1.4
22:24 0.4
Ter 24
03:28 1.3
10:24 0.3
16:45 1.3
22:54 0.5
Qua 25
03:54 1.2
11:00 0.4
17:19 1.2
23:24 0.6
Qui 26
04:17 1.1
11:51 0.4
18:08 1.1
Sex 27
00:06 0.7
04:49 1.0
12:53 0.5
19:34 1.0
Sáb 28
01:15 0.7
05:41 0.9
14:00 0.5
22:19 1.1
Lua Crescente
Dom 29
04:32 0.7

10:08 1.0
15:09 0.4
23:36 1.2
Seg 30
05:32 0.6
11:02 1.1
16:23 0.4

Maio

Ter 01
00:24 1.3
06:02 0.4
11:49 1.2
17:30 0.3
Qua 02
01:08 1.3
06:34 0.3
12:32 1.3
18:32 0.3
Qui 03
01:49 1.4
07:08 0.2
13:13 1.4
19:26 0.3
Sex 04
02:21 1.4
07:47 0.1
13:56 1.5
20:17 0.3
Sáb 05
02:51 1.3
08:28 0.1
14:34 1.5
21:04 0.3
Lua Cheia
Dom 06
03:11 1.3

09:15 0.0
15:11 1.5
21:47 0.4
Seg 07
03:19 1.2
10:04 0.1
15:51 1.4
22:24 0.5
Ter 08
03:28 1.1
10:54 0.1
16:24 1.3
23:00 0.6
Qua 09
03:41 1.0
11:43 0.1
17:02 1.2
23:34 0.7
Qui 10
03:41 1.0
12:26 0.2
17:45 1.1
Sex 11
00:00 0.8
03:28 1.0
07:49 0.8
09:06 0.8
13:13 0.3
18:24 1.0
Lua Minguante
Sáb 12
00:39 0.9
03:26 1.0
07:30 0.8
09:58 0.8
14:04 0.3

19:19 1.0
22:04 0.9
23:43 0.9
Dom 13
01:49 0.9
03:36 0.9
06:58 0.8
10:38 0.9
14:58 0.4
20:47 0.9
22:21 0.9
Seg 14
00:02 0.9
06:51 0.7
11:08 1.0
15:54 0.4
23:41 1.0
Ter 15
06:30 0.6
11:45 1.1
16:51 0.4
23:58 1.1
Qua 16
06:11 0.5
12:21 1.2
17:47 0.4
Qui 17
00:28 1.1
06:32 0.4
13:02 1.3
18:39 0.3
Sex 18
01:00 1.2
07:04 0.3
13:43 1.4
19:26 0.3

Sáb 19
01:30 1.3
07:39 0.2
14:23 1.4
20:11 0.3
Lua Nova
Dom 20
01:58 1.3
08:15 0.2
15:00 1.4
20:54 0.3
Seg 21
02:21 1.3
08:54 0.2
15:38 1.4
21:30 0.3
Ter 22
02:47 1.3
09:34 0.2
16:09 1.4
22:04 0.4
Qua 23
03:08 1.3
10:15 0.2
16:45 1.3
22:38 0.4
Qui 24
03:36 1.2
11:00 0.3
17:21 1.3
23:09 0.5
Sex 25
04:04 1.2
11:51 0.3
18:06 1.2
23:54 0.6

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

