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O jornalista Murillo Novaes
analisa o momento da
Vela no Brasil
Dias 1 e 2 de junho, a Marinas
Nacionais comemorará a
Semana do Meio Ambiente
Dicas para cuidar do barco
com economia de água

Alta gastronomia
em destaque
Confira os eventos realizados pelo
Restaurant La Marina que conciliaram uma
refinada gastronomia com entretenimento
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Carta ao leitor

Curtas

s eventos organizados pelo Restaurant La Marina foram prestigiados
por muitos clientes e amigos. A
qualidade da gastronomia oferecida, assim como o profissionalismo da equipe e o talento dos convidados também tiveram grande influência no êxito dos programas. Um dos convidados, o sommelier Armando Bisogni, por exemplo, ministrou o
minicurso de vinho a uma platéia interessada
pela arte da enologia, com grande capacidade teórica.
Por falar em capacidade, o entrevistado
dessa edição é o jornalista Murillo Novaes,
que presta, com grande competência, um
importante serviço ao esporte a Vela, ao cobrir uma das modalidades mais vencedoras
do esporte brasileiro.
A Revista Marinas Nacionais também traz
uma reportagem sobre a importância da
economia de água, esse bem tão valioso
para a humanidade. E aproveitamos para
convidar a todos para a programação especial que nossa equipe de colaboradores está
preparando para a comemoração da Semana do Meio Ambiente.
Outro assunto importante é o risco de acidentes das atividades realizadas em alturas.
Dados da Secretaria da Saúde de São Paulo
destacam estatísticas preocupantes. Na Marinas Nacionais, queremos manter as baixas
ocorrências até agora registradas. Mas para
isso, esperamos contar com a colaboração
de todos.
Até a próxima!

Semana do
Meio Ambiente

O

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

A Marinas Nacionais
comemorará a Semana do
Meio Ambiente com um
evento nos dias 1 e 2 de
junho, com o tema “A
sustentabilidade é o melhor
caminho”. Haverá exposição
de produtos ecológicos,
orquídeas e bonsais.
O estande da sustentabilidade
contará com um eco ponto
para coleta de lixo eletrônico.
Todos os visitantes poderão
depositar seus equipamentos
eletroeletrônicos nos coletores
para uma correta destinação.
Além disso, será realizada
distribuição de sementes de
árvores nativas da Mata
Atlântica com preparo de
mudas.
Não perca!
1 e 2 de junho, das 11 às 16h.

4 - Marinas Nacionais

Meio ambiente

Uso
consciente
da água

A

água é um bem precioso e insubstituível. Tem importância vital para a
existência de vida na Terra. Além disso,
ela possibilita, além do abastecimento
das populações, a irrigação da agricultura, a produção de energia, o lazer, e claro, a navegação.
A Marinas Nacionais está estimulando o uso
racional da água, principalmente na limpeza
das embarcações. “Queremos conscientizar
os profissionais para que adotem pequenos
cuidados que trazem grandes resultados”, explica Leila Pio dos Santos, responsável pelo setor de Meio Ambiente da Marinas Nacionais.
Eliminar alguns vícios de desperdício aumenta a disponibilidade do recurso água, prorrogando a vida útil dos mananciais existentes.
“Essas atitudes também reduzem os custos
com energia elétrica, com a distribuição e os
insumos para o tratamento da água”, conta
Leila.
As mangueiras, por exemplo, merecem atenção. Quanto maior o diâmetro do tubo, mais

Rodney Domingues

Pequenos cuidados podem
gerar grandes resultados para a
preservação da água

água ela vai entregar. Uma mangueira de 3/4”
vai escoar cerca de três vezes mais água que
uma de meia polegada de diâmetro, na mesma quantidade de tempo.
O material com que elas são feitas influencia
na durabilidade. As que utilizam PVC são leves
e flexíveis, mas são menos duráveis. Já as de
PVC reforçadas com borracha tem a vantagem
de serem leves como o PVC e duráveis como a
borracha. Ao guardá-las, evite lugares em que
haja luz solar direta, o que pode causar ressecamento e possíveis vazamentos por furos ou
rachaduras.
A utilização de um esguicho-revólver também ajuda a economizar. Destravado, interrompe o fluxo de água, contribuindo para um menor consumo de água. “É preciso observar se
o acoplamento da mangueira com o terminal
ou o revólver está bem ajustado para evitar vazamentos”, recomenda Leila. “É preciso usar a
água racionalmente, afinal a fonte não pode
secar!”

Marinas Nacionais nas redes sociais
Acompanhar as novidades da Marinas Nacionais ficou mais fácil. Seja curtindo
facebook.com/marinasnacionais, seguindo o twitter @mnacionais ou adicionando
circule.me/marinasnacionais aos seus círculos no Google Plus.
Sempre tem recados importantes, atualizações de serviços, divulgação de assuntos
relacionados ao mar, meio ambiente, saúde e outros muitos assuntos. Basta clicar e navegar.
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Entrevista

M

urillo Novaes se dedica
ao jornalismo de Vela.
Dono da coluna de
Vela mais lida do Brasil
(www.murillonovaes.com), é editor
da Revista Iate Life, foi comentarista de Vela da Rádio Eldorado e
titular do MitVela, na Mitsubishi FM.
Tem três livros publicados, incluindo “Lobos do Mar” em parceria
com Torben Grael que foi best
seller em 2008. Nesta entrevista,
Murillo faz uma análise da Vela brasileira, conta
suas expectativas para as Olimpíadas de Londres,
a ser realizada este ano, e ainda revela seus planos
futuros de um novo livro.
Conte um pouco sua trajetória até a Vela.
Eu sou neto e filho de velejadores. Meu avô, Carlos
Reis, foi starista, navegador do Atrevida e fundador
da classe Guanabara, lá nos anos 40, do século
passado. Minha mãe sempre velejou com ele e
me colocou na escolinha do Iate Clube de Brasília.
Desde aí, fiz a escadinha clássica para minha época: Optimist, Pinguim, Laser, Snipe e Star. Quando
mudei para o litoral me encantei com a navegação
de altura, no oceano, longe da terra e até hoje é
isso tipo de vela que mais me agrada.
Você ainda veleja?
Claro! Sempre! Na minha casa, em Cabo Frio, tenho um Finn na garagem e em breve pretendo voltar ao Star, pois vendi o meu há alguns anos. Tenho
a honra de ser navegador do Torben (Grael), no
barco clássico dele, o Lady Lou, e sempre que tenho oportunidade dou unsbordos nos barcos de
outros amigos.
Qual a sua análise do esporte a Vela atualmente?
A Vela como esporte, pela sua origem nobre, o rei
da Inglaterra Carlos II, sempre foi erroneamente estigmatizada como esporte de elite. No entanto, sabemos que desde que o mundo é mundo, desde
os egípcios, dos fenícios, a vela esteve presente na
troca de mercadorias, na pesca, no transporte, etc. A
civilização foi feita a vela! Por isso velejar está no
DNA de todo mundo. E especialmente agora, em

Fotos: arquivo pessoal e reprodução do livro

No rastro das velas
que temos que evitar a queima exagerada de combustíveis fósseis,
nossos barcos movidos a ar estão
super bem. Seja pela tradição, pela
paixão ou pelo desenvolvimento tecnológico, acho que a vela nunca vai
deixar de encantar as pessoas. Então, estamos bem, obrigado... (risos)

Qual sua opinião sobre o porquê
um esporte nacional tão vencedor
como a Vela ter tão pouco espaço
na grande mídia?
Essa é uma boa questão. Vejo que, graças, claro,
aos foras-de-série como Torben e Robert, até que
a mídia tem se interessado um pouco mais. As paradas da regata de volta ao mundo, as novas classes, como S40 e HPE25, também conseguem
chamar um pouco de atenção. No entanto, no geral
a Vela cai no segundo plano das redações de esporte. Jornalismo Esportivo, no Brasil, é eufemismo
para Jornalismo Futebolístico. Eu sou Flamengo
doente e mesmo assim me impressiona o fanatismo das redações nacionais pelo velho esporte
bretão. Não só a Vela, mas dezenas de outras modalidades são solenemente ignoradas. No caso
da Vela a coisa só fica um pouco mais evidente
porque é a modalidade que mais trouxe medalhas
olímpicas para o país, 16 ao todo, sendo seis ouros.
Mas sou otimista. Acho que o mundo está sofrendo uma transformação em tudo e acredito que a
beleza da diversidade vai ser captada também nas
páginas esportivas dos grandes jornais e revistas.
Quem você destacaria como um futuro promissor
no esporte a Vela nacional?
Robert Scheidt! (risos) Pelo menos no futuro próximo ele e Bruno Prada devem nos dar algumas alegrias. Mas falando sério, acho que a molecada
que vem surgindo agora vai segurar bem a peteca,
ou a escota, se preferir. Vejo no casal vinte da vela
jovem nacional, Jorge Zarif e Patrícia Freitas, dois
nomes que certamente brilharão. Martine Grael
também já segue a tradição vencedora da família.
Só para citar alguns nomes. Temos bons talentos
surgindo nos clubes e nos projetos sociais de
Vela, como o Navega SP e o Projeto Grael. Acho
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que, em termos de aptidão e dedicação, nosso
futuro está garantido. No entanto, tudo sempre poderia ser melhor. Com mais incentivo e visibilidade,
a Vela de base, que é a que interessa para formar
o futuro, e a cultura náutica poderiam fazer muito
mais pelas pessoas e pelo Brasil. Dentro e fora
das raias. Mas aí a política e a ética dos brasileiros
teria que ser outra.
Qual sua expectativa para a Vela brasileira nas
Olimpíadas de Londres?
A melhor possível. Acho que poderemos trazer de
3 a 5 medalhas. Robert e Bruno, no Star, e Bimba,
na prancha RS:X, são sempre candidatíssimos.
Fernanda Oliveira, atual medalhista de Bronze e
sua nova proeira, Ana Barbachan também têm
boas chances. Bruno Fontes, no Laser, está muito
bem e se tiver uma semana inspirada
pode beliscar algo também.
Acho que saíremos da Inglaterra
com uma boa colocação no torneio olímpico de Vela. Em Atlanta
1996, ganhamos, com dois ouros e um bronze. Não acho que
chegaria a tanto neste ano, mas ficaremos nas cabeças. Espero!
Como foi o convite para escrever
“Lobos do Mar”?
Foi natural. Estive sempre muito
próximo do Torben e da Vela Brasil,
que era a empresa responsável pelo projeto do
Brasil 1 e como já havia escrito um livro sobre a
parada da regata, o Rio (Rio 43), surgiu meu nome.
Pra mim foi uma hora e um prazer fazer parte deste
caso de sucesso que foi o Brasil 1 e tudo que o
envolveu. Agora, escrever é sempre uma dor muito
grande e quase ter que “psicografar” o pensamento
do Torben foi duro. Depois, ficamos em 8º lugar na
lista dos mais vendidos logo após o lançamento e
o esforço foi plenamente recompensado.

A Nova Intermarine 75 é um dos
barcos assinados por Luiz de Basto
para a Intermarine

Em sua opinião, qual foi a importância da disputa
do Brasil 1 para a Vela brasileira?
Plena! Um ponto de inflexão, um “turning point”
como diriam os amantes dos estrangeirismos. É antes e depois do Brasil 1. Na verdade, tudo começou
com o Match Race Brasil, que Alan Adler e Enio Ribeiro, criaram e organizaram. Aquilo ali mudou a visão, para algo muito mais profissional e atraente, do
que a Vela poderia ser em termos de promoção e
marketing. Daí veio o Brasil 1, feito, claro, com orçamento muito menor que a concorrência e que ficou
em terceiro lugar na regata. Até ali, se imaginava
que a vela brasileira era só ao redor das boias. Depois do Brasil 1, Torben, Horácio (Carabelli) e Joca
(Signorini) foram correr com os suecos e venceram
a volta ao mundo. E na equipe espanhola, neste
ano, Horacinho e Joca ainda podem ser bicampeões. Em termos empresariais basta dizer
que a Vela Brasil virou Brasil 1 Esporte e
Entretenimento, e agora é a IMX do grupo
Eike Batista, que acabou de comprar metade do Rock’n Rio. E o Alan Adler ainda é
o CEO e o Enio Ribeiro um dos principais
executivos.
Você tem algum novo projeto em vista?
Estou tentando finalizar, depois de anos
de atraso, o novo livro do Lars Grael. A
história do Lars é única e ele, um grande
amigo e incentivador, tem sempre coisas
importantes a dizer que valem como
exemplo para todos nós. No segundo semestre,
deve estar nas livrarias. Depois, quero ver se consigo
realizar meu sonho pessoal que é dar uma volta ao
mundo em solitário, sem paradas e sem assistência.
Algo inédito por aqui. Desde que ouvi falar da primeira
regata Vendée Globe, que sai da costa francesa e é
justamente isso: circunavegação pelos três cabos,
Boa Esperança, Leeuwin e Horn, sem paradas e
sem ajuda, que fiquei fascinado com esta ideia.
Bem, isso foi em 1996... Espero que um dia role!
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Capa

Eventos de sucesso
Com grande participação de clientes, amigos e convidados, La Marina
proporcionou eventos que conciliaram alta gastronomia com diversão

O

e diversão. “O saldo que tiramos desses eventos foi
muito positivo. Recebemos muitos comentários e
a equipe está motivada”, conta Felipe Cruz, gerente do restaurante. “A ideia é promover no mínimo
um evento por mês, sempre com foco na gastronomia.” E ainda revela: “Para o próximo semestre
estudamos a possibilidade de fazer jantares toda
sexta à noite, o que é um projeto ainda.”

Fotos: Rodney Domingues

Restaurant La Marina, localizado dentro da Marinas Nacionais, realizou
uma série de eventos desde fevereiro, começando pelo Jantar de Carnaval, reportado na última edição da Revista
Marinas Nacionais.
O resultado foi tão bom que surgiram outros
eventos repletos de gastronomia de qualidade

Minicurso de vinho com degustação
O minicurso tornou-se uma agradável reunião de
pessoas com uma paixão em comum: o vinho.
Realizado no dia 31 de março, o palestrante
convidado foi Armando Bisogni, sommelier e
engenheiro agrônomo.
Armando iniciou a palestra apresentando noções
de terroir, como: solo, topografia, tratos culturais
do agricultor e cepas adaptadas a cada região,
fatores que podem variar de um ano para o outro
e alterar a qualidade da safra de um vinho.
Na degustação, explanou os tipos de uvas, suas
origens, aromas característicos de cada uma,
teor alcoólico do vinho e a enogastronomia
(harmonização vinho e comida)

Armando Bisogni conta que harmonizar vinho com
comida é uma arte de ousadias. “O objetivo da
harmonização é valorizar tanto o vinho quanto o
alimento.” E aconselha: “O importante é destacar
um elemento importante que sobressai da comida
para combinar com o elemento do vinho. Pode ser
por similaridade, combinando a acidez do prato
com a acidez do vinho, ou por contraste, juntando
o salgado do prato com a doçura do vinho. Mas
isso depende também do gosto pessoal de cada um.”
A degustação foi realizada com vinhos da vinícola
argentina Catena Zapata. O curso foi encerrado
com o sorteio entre os participantes, de quatro
rótulos dos vinhos degustados e uma garrafa
térmica para vinho branco com abridor de garrafas.
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Jantar de Páscoa
Para comemorar a Páscoa, houve uma
programação especial no sábado, dia 7 de abril.
O cardápio diferenciado, contou com cortes
especiais e frutos do mar.
As opções de entrada eram Terrine de cordeiro &
chutney de tomate ao Vermouth, feito com carne
de cordeiro assada com especiarias e frutas
secas, servida com tomate italiano adocicado em
redução de vermouth, ou o Crocante de funghi
ao creme Sauvignon Blanc, uma trilogia de
cogumelos em massa folhada servida com
emulsão cremosa ao vinho sauvignon blac.
A salada servida foi queijo de cabra em “Panada”
de amêndoas, beterrabas e laranja. Os pratos
principais eram Codorna Rôti ao molho ruby &
sofrito de aspargos e tomate doce, braseada em
molho de vinho do porto servida com purê de
batata ao alho cru e refogado de aspargos e

Boteco La Marina
Um verdadeiro bar popular, cheio de pessoas
reunidas para jogar conversa fora e saborear uma
boa comida. Assim foi o Boteco La Marina,
realizado no domingo, dia 29 de abril.
A decoração temática cumpriu o objetivo de
formar um ambiente descontraído e deixar os
convidados a vontade para aproveitar a festa. A
comida era tipicamente brasileira, com caldinho
de feijão, couve crocante e bacon, caldo de
mocotó, pastel, mandioca frita, ovo de codorna,

tomate cereja, ou a Anchova negra ao vatapá e
banana da terra, grelhada servida com creme de
vatapá e banana da terra laminada. Ou ainda o
especial Cassoulet de frutos do mar, um ensopado
de feijão branco com lulas, polvo, marisco e posta
de bacalhau grelhado com maionese de açafrão.
Para as sobremesas, o restaurante contou com o
talento da chef com especialização em confeitaria
na França, Leslie Monteiro, que preparou três
opções: uma Surprise d’Orange, uma Torta
mousse de laranja com camadas de massa
joconde e calda de laranja, Gateau de fruits rouge,
mini bolo de frutas vermelhas e camadas de
massa de pistache e creme de manteiga ao avelã
e o Plateau de queijos & Ice grapes, feito com
queijos Brie, Camembleu e pont e’leveque,
servidos com castanhas e uvas congeladas
flambadas ao conhaque.
A música ficou por conta de Rick Bell e Lucca,
com muito pop rock e MPB.

tremoço e outras guloseimas tradicionais.
O buffet tinha arroz carreteiro, feijão tropeiro,
escondidinho de rabada, costelinha de porco
com goiabada, bobó de camarão, entre outros,
além do imperdível torresmo.
Tudo isso regado a muita cerveja geladíssima,
drinks exclusivos e som ao vivo de Marquinhus
Melodia, que mandou bem no samba para
diversão dos pés-de-valsa. =D Entre os doces,
não faltou o amendoim, o pingo de leite e os
doces em caldas.

No facebook ou no site é possível conferir a galeria de fotos completa.
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Gastronomia

C68: Sinta-se em casa

Salada de quinoa

Regatta Yachts, distribuidora do estaleiro
italiano Sessa Marine, apresenta ao mercado brasileiro seu mais sofisticado barco
da linha, o C68. Um verdadeiro ‘líder da
classe’ com suas características marcantes relacionadas à divisão de espaço, escolha dos materiais
e entradas de luz é o carro chefe da marca.
Com seu estilo próprio inspirado nos carros dos anos
30 e 40 e um toque de modernidade o yacht, lançado
em 2010 na Europa, tem 21,04 m por 5,07 m de largura
e foi projetado para que o proprietário possa aproveitar
da melhor forma o tempo com amigos e familiares.
A C68 exibe as curvas marcantes de sua silhueta
com grandes janelas laterais no salão, traz ainda uma
área de vidro na cobertura superior, além de um teto
solar retrátil que garante uma excelente iluminação natural e uma sensação agradável de amplitude.
A espaçosa área interna pode ser adaptada para até
4 camarotes, acomodando confortavelmente 14 pessoas durante o dia e até 8 pessoas para pernoite. Já
o solário na proa proporciona momentos relaxantes
em alto mar.
“É a cabine principal localizada na proa que destaca
uma das características marcantes da C68, que tem a
iluminação natural como elemento fundamental. A cabine e o banheiro se unem formando assim uma área
de cromoterapia exclusiva no chuveiro” conta Marcelo
Galvão Bueno, sócio da Regatta Yachts.
Vale destacar também que a cozinha vem equipada
com uma magnífica adega iluminada com LED,
exemplo notável do espírito refinado do yacht.
A embarcação, impulsionada por 2 MAN motores V12
de 1360 HP - podendo ser configurada também com
2 motores IPS 1200 HP em sua versão básica - tem
ótimo desempenho e passeio confortável garantido.
Desde o inicio, o investimento em barcos com tecnologia de ponta e sofisticação foram características
essenciais para a Regatta Yachts, que acompanha o
mercado náutico brasileiro se expandindo a cada
passo crescente da economia.

U

Por Felipe Cruz

ma ótima pedida para quem quer sair
de barco, comer algo gostoso e nutritivo, e ainda poder curtir o mar sem
preocupações é a salada de quinoa.
De acordo com a organização das Nações
Unidas para a Agricultura, a quinoa é um dos
alimentos mais completos que existe.
Tá esperando o quê? Vai sair de barco?
Prepara uma salada de quinoa, então.

Salada de Quinoa com espinafre e
cogumelos
Ingredientes:
200 g quinoa; 50 ml azeite extra virgem; 60 g pimentão vermelho; 30 g tomate seco em azeite;
150 g folhas de espinafres; 3 dentes de alho;
200 g cogumelos em conserva/ 2 hastes de tomilho fresco; queijo parmesão
Método:
1. Lave a quinoa e coloque para cozinhar em
água temperada com sal. Depois de cozida, resfrie em água fria e escorra em uma peneira.
2. Escaldar os espinafres e escorrer.
3. Refogar no azeite, o alho, o pimentão vermelho
e o tomate seco cortados em tirinhas.
4. Adicione os espinafres. Mexa e tempere com
sal e pimenta a gosto.
5. Em uma tigela junte o espinafre, a quinoa e os
cogumelos. Temperar com folhas de tomilho.
6. Servir com parmesão laminado.
Essa salada pode ser servida como acompanhamento ou como uma entrada para sua refeição. A quinoa é saborosa e muito nutritiva. Ideal
para quem quer comer algo leve quando sai
para passear de barco. Bom Apetite!
Felipe Cruz é chef e gerente do Restaurant La Marina

Arquivo pessoal

A

Divulgação

Coluna Regatta
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Gestão

Atender bem
Fotos: Daniela M. da Silva

Treinamento de “Atendimento a Clientes” ministrado aos
colaboradores visa aperfeiçoar serviços prestados

R

ealizado no mês de abril, o treinamento
de Atendimento a Clientes foi ministrado
para 44 colaboradores dos setores da
Marinas Nacionais, que lidam diretamente
com os clientes, como conservação, portaria,
recepção, lanchonete, loja de conveniência e
restaurante. O objetivo é aprimorar a qualidade
da prestação dos serviços oferecidos.
A palestra abordou temas como: a importância de saber ouvir e entender o cliente, e só
depois responder; saber trabalhar em equipe;
razões que levam a empresa a perder um
cliente; marketing pessoal; saúde emocional;
a importância de comunicação, entre outros.
Para a responsável pelo setor de Gestão da
Marinas Nacionais, Daniela Maria da Silva, o
crescimento da marina deve ser acompanhado pelo aperfeiçoamento dos serviços. “É im-

portante que o colaborador, do setor de conservação à administração, saiba valorizar a importância do cliente.”
O treinador José Vicente, da Bit Company,
contratado para ministrar as palestras, explica
que as empresas não podem abrir mão da
possibilidade de capacitar seus colaboradores, mesmo que o tempo de casa médio da
equipe seja alto. “É importante que o colaborador tenha consciência da necessidade de preparo/atualização para que possa exercer melhor sua atividade profissional e satisfazer o
cliente. Esse é o primeiro mandamento do negócio e o que vai garantir seu emprego em
qualquer empresa.”
De acordo com Daniela, os treinamentos estão apenas no começo. “Estamos planejando
outros cursos mais específicos”, conclui.

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 13 7818-1805 / 7824-4935 – Nextel ID: 111*26143
gorissen@boatingbrasil.com.br - www.boatingbrasil.com.br
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Trabalho em altura
Ao lavar a embarcação, cuidado com o seu maior vilão: o escorregão!

D

Rodney Domingues

ados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), da Secretaria de Estado da Saúde aponta
que uma pessoa morre, todos os
dias, vítima de acidentes de trabalho, no Estado de São Paulo. As principais causas são:
acidentes de trânsito, exposição à corrente elétrica, quedas de edifícios e o impacto causado
por objetos lançados, projetados ou em quedas.
Nas atividades diárias dos marinheiros algumas delas merecem cuidados. “Pode-se destacar o perigo das quedas da proa, popa ou passadiço de algumas embarcações, que podem
alcançar até 5 metros de altura, quando está
em cima da carreta”, ressalta Elisabeth Ferreira,
responsável pelo setor de Segurança e Saúde
no Trabalho (SST) da Marinas Nacionais.
Uma combinação potencializadora de quedas ou tombos é água com sabão, que deixa
o piso extremamente escorregadio. “A superfície
lisa e a falta de concentração na atividade são
armadilhas perfeitas para resultar em acidente”,

conta Elisabeth. “Na Marinas Nacionais, já houveram alguns tombos causando lesões para
suas vítimas, por isso recomendamos que se
tenha muita atenção ao realizar a lavagem das
embarcações, evitando brincadeiras.”

Saúde

Vacinação
Daniela M. Silva

E

m abril, a Marinas Nacionais realizou a vacinação de todos os colaboradores contra a gripe, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) para 2012. A vacinação foi aplicada por enfermeiras da Neoclínica Guarujá.
Como a vacina precisa de um tempo para
estimular o sistema imunológico e proteger o
vacinado, a vacinação deve ser feita antes do
inverno, época em que a aglomeração de
pessoas em locais abrigados facilita a disseminação da doença.
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Solidariedade

Decoração

MN é uma
Empresa
Solidária à
Infância

Novidades da
Missoni Home

As doações são destinadas às
crianças mais carentes, para que
possam sobreviver e se
desenvolver, aprender, crescer sem
violência e proteger-se do HIV/aids.
A Marinas Nacionais colabora com
o UNICEF há algum tempo, como
explica o administrador da marina,
Alejandro Rodriguez. “Tínhamos o
interesse em colaborar com uma
entidade séria como o UNICEF e
aproveitamos a oportunidade
quando ela apareceu.”
Para participar as empresas não
podem empregar mão-de-obra
infantil, nem serem produtores e
distribuidores de cigarros, fumo,
armas e munições, material
pornográfico e quaisquer produtos
que violem a saúde ou
comprometam o desenvolvimento
integral das crianças e dos
adolescentes.
O objetivo do UNICEF é
proporcionar as condições
necessárias para que as crianças
possam desenvolver todo o seu
potencial como cidadãos e
profissionais.

A

Missoni Home trouxe novidades de
sua coleção para o Rio Boat Show
2012, com a poderosa combinação
de ousadia, charme e elegância.

No salão da Nova Intermarine 65, destaque
para a manta Montgomery e as almofadas
Meketewa e Medale.

Na suíte máster, almofadas Moga e o lençol e
fronhas Jo.

Fotos: Rodney Domingues

A Marinas
Nacionais
conquistou o
selo “Empresa
Solidária à
Infância”, ao
contribuir com o
UNICEF, por meio de doações, em
defesa dos direitos das crianças e
adolescentes brasileiros.

Por Karol de Paula

A Nova 75 ganhou lençol e fronhas John, almofadas Jenkins e roupão Capuz Loy.
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)
REGRA 16 - AÇÃO DA EMBARCAÇÃO OBRIGADA A MANOBRAR
Toda embarcação obrigada a se manter fora
do caminho de outra embarcação deverá, tanto quanto possível, manobrar antecipada e
substancialmente, a fim de se manter bem safa
da outra.
REGRA 17 - AÇÃO DA EMBARCAÇÃO QUE
TEM PREFERÊNCIA
(a) (I) Quando uma embarcação for obrigada a
manobrar, a outra deverá manter seu rumo e
sua velocidade;

(II) entretanto, a embarcação que tem preferência poderá manobrar para evitar um abalroamento, tão logo lhe pareça que a embarcação obrigada a manobrar não está
manobrando apropriadamente em cumprimento a estas regras.
(b) Quando, por qualquer motivo, a embarcação que deve manter seu rumo e sua velocidade se encontrar tão próxima que um abalroamento não possa ser evitado unicamente
pela manobra da embarcação obrigada a manobrar, ela deverá manobra da melhor maneira
para auxiliar a evitar o abalroamento.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
Maio
Lua Nova
SÁB 26
04:45 1.1
12:41 0.3
19:04 1.1
DOM 27
00:49 0.7
05:54 1.0
13:34 0.4
20:49 1.1
Lua Crescente
SEG 28
02:11 0.7
09:23 1.0
14:26 0.4
22:54 1.1
TER 29
04:36 0.6
10:24 1.1
15:26 0.4
QUA 30
00:02 1.1
05:28 0.5
11:15 1.2
16:32 0.4
QUI 31
00:54 1.2
06:06 0.3
12:06 1.3
17:47 0.5

Junho
SEX 01
01:38 1.3

06:45 0.2
12:58 1.3
19:17 0.5
SÁB 02
02:13 1.3
07:24 0.1
13:51 1.4
20:24 0.4
DOM 03
02:47 1.3
08:09 0.1
14:41 1.4
21:09 0.4
Lua Cheia
SEG 04
03:11 1.2
08:58 0.0
15:26 1.4
21:47 0.5
TER 05
03:19 1.2
09:49 0.0
16:02 1.4
22:17 0.5
QUA 06
03:23 1.1
10:38 0.0
16:26 1.3
22:49 0.6
QUI 07
03:38 1.1
11:21 0.1
16:56 1.3
23:11 0.6

SEX 08
03:51 1.1
12:04 0.1
17:23 1.2
23:38 0.7
SÁB 09
04:00 1.1
12:51 0.2
17:58 1.2
23:53 0.7
DOM 10
04:09 1.0
13:34 0.3
18:32 1.1
23:51 0.7
Lua Minguante
SEG 11
04:23 0.9
07:32 0.9
09:38 0.9
14:17 0.4
19:13 1.0
TER 12
00:08 0.8
04:49 0.8
06:28 0.8
10:30 1.0
15:08 0.4
20:09 1.0
QUA 13
05:43 0.7
11:15 1.1
16:06 0.5
21:51 0.9
QUI 14
05:53 0.5

12:02 1.2
17:06 0.5
SEX 15
00:00 1.0
06:19 0.4
12:49 1.3
18:04 0.5
SÁB 16
00:49 1.1
06:53 0.3
13:34 1.3
19:00 0.4
DOM 17
01:21 1.2
07:24 0.2
14:15 1.4
19:51 0.4
SEG 18
01:51 1.3
08:00 0.2
14:56 1.4
20:34 0.3
Lua Nova
TER 19
02:13 1.3
08:39 0.2
15:34 1.4
21:13 0.3
QUA 20
02:38 1.3
09:19 0.1
16:08 1.4
21:53 0.3
QUI 21
03:02 1.3
10:04 0.2

16:43 1.4
22:26 0.4
SEX 22
03:34 1.3
10:51 0.2
17:17 1.3
23:02 0.4
SÁB 23
04:06 1.3
11:36 0.2
17:53 1.3
23:41 0.5
DOM 24
04:47 1.2
12:17 0.3
18:28 1.2
SEG 25
00:21 0.5
05:41 1.1
13:04 0.3
19:11 1.1
TER 26
01:17 0.6
07:34 1.0
13:54 0.4
21:30 1.0
Lua Crescente
QUA 27
02:54 0.6
09:39 1.0
14:49 0.5
23:51 1.0
QUI 28
04:43 0.5
10:54 1.1
15:54 0.6

SEX 29
00:51 1.1
05:45 0.4
12:04 1.2
17:23 0.6
SÁB 30
01:36 1.1
06:30 0.3
13:11 1.3
20:43 0.6

Julho
DOM 01
02:09 1.2
07:13 0.1
14:15 1.3
21:08 0.5
SEG 02
02:47 1.2
08:00 0.0
15:06 1.4
21:28 0.5
Lua Cheia
TER 03
03:09 1.2
08:45 0.0
15:41 1.4
21:45 0.5
QUA 04
03:21 1.2
09:30 0.0
16:04 1.4
22:06 0.5
QUI 05
03:23 1.2
10:13 0.0

16:13 1.3
22:28 0.5
SEX 06
03:36 1.3
10:58 0.0
16:32 1.3
22:53 0.5
SÁB 07
03:54 1.3
11:39 0.1
16:58 1.3
23:08 0.5
DOM 08
04:11 1.2
12:17 0.2
17:23 1.2
23:23 0.5
SEG 09
04:36 1.1
13:00 0.3
17:56 1.2
23:21 0.6
Lua Minguante
TER 10
04:58 1.0
13:49 0.4
18:28 1.1
23:17 0.6
QUA 11
05:15 0.9
07:00 0.9
09:51 0.9
14:39 0.5
19:06 1.0
23:38 0.7

QUI 12
11:02 1.0
15:36 0.6
19:58 0.9
SEX 13
00:04 0.8
06:00 0.6
11:56 1.1
16:39 0.6
SÁB 14
00:32 0.9
06:23 0.5
12:43 1.2
17:43 0.6
DOM 15
00:58 1.0
06:49 0.3
13:26 1.3
18:43 0.5
SEG 16
01:26 1.1
07:17 0.2
14:06 1.4
19:34 0.4
TER 17
01:54 1.2
07:53 0.2
14:49 1.4
20:19 0.4
QUA 18
02:17 1.3
08:28 0.1
15:24 1.4
21:02 0.3

Lua Nova
QUI 19
02:41 1.4
09:08 0.1
16:00 1.5
21:41 0.3
SEX 20
03:04 1.4
09:51 0.1
16:32 1.4
22:17 0.3
SÁB 21
03:34 1.4
10:32 0.1
17:00 1.4
22:54 0.3
DOM 22
04:04 1.4
11:11 0.1
17:26 1.3
23:26 0.3
SEG 23
04:41 1.3
11:54 0.2
17:54 1.2
TER 24
00:04 0.4
05:19 1.2
12:36 0.3
18:15 1.1
QUA 25
00:53 0.5
06:15 1.1
13:19 0.5
18:38 0.9

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

