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Meio ambiente
em festa
Marinas Nacionais
comemorou a
semana do meio
ambiente com
diversas atividades

Entrevista com a coordenadora
de educação ambiental Maria
Claudia Kohler do Projeto Albatroz
Expedições de avistagem
ajudarão a preservação da
vida marinha em Alcatrazes
Cobertura dos eventos do
Restaurant La Marina
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Carta ao leitor

Curtas

meio ambiente é um assunto que
nunca sai de nossa pauta. Por estarmos cercado de uma exuberante natureza, temos consciência
de nosso papel na conservação desse patrimônio que é de toda a humanidade. Foi isso
que nos motivou a realizar a Semana do Meio
Ambiente. Foram dois dias em que convidamos todos a pensar de forma sustentável. E
fomos prestigiados pela presença de empresas que têm alguma preocupação ecológica
em seus produtos ou serviços.
Algumas pessoas também tiveram a iniciativa
de contribuir em prol do meio ambiente. Como
um grupo de navegadores, inclusive da Marinas
Nacionais, que integrarão com seus próprios barcos, expedições de avistagem na ESEC Tupinambás, uma unidade ambiental com rica biodiversidade. Trata-se de um trabalho de colaboração que ajudará a conhecer, para proteger, as
espécies que se utilizam e vivem nessa área.
Ainda nessa edição, Maria Clara Kohler, do
Projeto Albatroz, mostra como a educação ambiental nas escolas e o voluntariado são parte
de um trabalho importante na proteção das
espécies marinhas ameaçadas de extinção.
Finalmente, convido os leitores a conferirem
as imagens de dois eventos ocorridos no Restaurant La Marina: o jantar temático de Buenos
Aires, que exibiu as qualidades da culinária, do
vinho, da música e da dança portenha e a degustação de vinhos da Toscana por um grupo
de apaixonados por vinho que tem se formado
e abraça mais pessoas a cada encontro.
Boa leitura!

Automação do
atendimento

Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais
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Rodney Domingues

O

O restaurante La Marina, localizado na
Marinas Nacionais, fez grandes
melhorias no sistema administrativo.
Entre as novidades, está automação
do sistema de atendimento.
O sistema possibilita ao garçom o
lançamento dos pedidos em um
terminal que os envia remotamente
para o bar ou cozinha, evitando erros
ou perda de informações que podem
ocorrer com as anotações em papel.
Além disso, a solicitação do
fechamento da conta da mesa pode
ser feito pelo próprio garçom
automaticamente para o caixa. A conta
agora passa a sair com a divisão do
valor devido de acordo com o número
de pessoas na mesa.
“Com a adoção do sistema, o garçom
fica próximo do cliente, atendendo mais
solicitações em menos tempo”, explica
Felipe Cruz, gerente do restaurante La
Marina. O sistema complementa a
recente adoção de pagamentos pelo
cliente por meio de cartões de débito
e crédito (consultar as bandeiras
aceitas). “Quanto mais ágil e eficiente
for o atendimento, maior será a
satisfação do cliente”, opina.
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Vela

Mais experiência

E

m julho, a Escola de Vela da Marinas Nacionais participou de mais um competição para iniciantes. O Campeonato Paulista de Principiantes da Classe Optimist
organizado pelo Yacht Clube Santo Amaro (YCSA)
e disputado na Represa do Guarapiranga, na capital paulista, teve regatas apenas no sábado,
dia 4, já que no domingo houve falta de ventos.
O aluno Matheus Vitari Garcia ficou com a 9ª
colocação, Gabriela Vitari Garcia foi a 22ª, sendo
a melhor colocada entre as velejadoras e João
Soffiati Rodriguez terminou em 23º lugar. “Considero o resultado muito satisfatório tendo em vista
que os velejadores somente tiveram oportunidade de velejar em regatas em outros locais”, explica o instrutor da Escola de Vela, o velejador Thomas Buckup.
“Nosso objetivo é que Santos volte a ter competições para velejadores iniciantes, evitando a
necessidade de viajar para outros locais para
correr regatas”, completa Thomas.

Fotos: Partricia Vitari

A Escola de Vela participou de outro campeonato de
principiantes, agora no YCSA, na Represa do Guarapiranga

Matheus e Gabriela Vitari Garcia passarão a
disputar em barcos maiores agora, enquanto
João Soffiati Rodriguez, junto com o resto da
turma veterana da Escola de Vela, ainda continuará se aperfeiçoando na classe Optmist.
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Meio ambiente - Curtas

No dia 16 de maio, houve uma palestra de
integração da empresa Alpina Ambiental,
contratada pela Marinas Nacionais para
implantação do Plano de Emergência mútuo
(risco ambiental).
O Plano de Emergência e Contingência é o
instrumento prático para planejamento, definição
de atribuições, de especificação de estratégias e
ações de resposta. Também estabelece
infraestrutura necessária para reduzir o alcance e
minimizar os efeitos adversos e previsíveis de
incidentes envolvendo produtos perigosos nas
instalações e operações realizadas.
Além da apresentação da empresa, foram
demonstrados na teoria e na prática, os

Daniela M. Silva

Cuidando do
meio ambiente
equipamentos e recursos utilizados no combate
a vazamentos de hidrocarbonetos e seus
derivados. “O objetivo é que os colaboradores
envolvidos no Plano de Emergência obtenham o
conhecimento referente os recursos e materiais
utilizados em emergências marítimas e terrestres
em caso de derramamento de óleo”, explica Leila
Pio dos Santos, responsável pelo setor de meio
ambiente da Marinas Nacionais.

Animais marinhos APAGuararu
Estamos no inverno, temporada de aparecimento de animais
marinhos encalhados nas praias, geralmente muito cansados e
magros devido a falta de alimento, sujos de óleo ou doentes.
A veterinária responsável do Instituto Gremar, Andréa
Maranho explica que ao encontrar um pinguim, não se deve
colocá-lo no gelo ou deixá-lo ao sol, mas em uma caixa de
papelão limpa e seca, à sombra e preferencialmente à
temperatura ambiente. “Caso o animal esteja muito bravo,
envolva-o com uma toalha seca para evitar bicadas. No caso de
lobos-marinhos, não chegue perto pois podem morder.” Outra
recomendação é para não tentar devolvê-los para água, pois
estão debilitados e necessitando de cuidados.
No Guarujá um dos locais para reabilitação destes animais
é a CRAM REVIVA, situado na Ilha dos Arvoredos, O contato
do Centro de Reabilitação é (13) 7807 0948 ID 82*12389 ou
7*28505.

Por meio do decreto nº 9.948, a
Prefeitura do Guarujpa transformou
os 25,6 km² da Serra do Guararu
em Área de Proteção Ambiental
(APA). Os objetivos básicos são
proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de
ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos
recursos naturais. A Serra do Guararu
representa uma das últimas
porções de dimensões
significativas de Mata Atlântica e
Ecossistemas Associados, em
bom estado de conservação, na
planície costeira do litoral paulista.
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Entrevista

Educação
transformadora

C
O velejador
João Signorini,
da equipe
Telefonica
(VOR), durante
parada em Itajaí
(SC), participou
do “Abraços
Grátis”, uma
ação de
divulgação e
sensibilização
do Projeto,
utilizando
voluntários
fantasiados de
albatrozes

riada há 20 anos em Santos, no estado
de São Paulo, a organização não governamental (ONG) Projeto Albatroz surgiu
da necessidade de proteger os albatrozes e os petréis, espécies ameaçadas de extinção.
Essas aves marinhas são alvos de captura não intencional causada pelo uso de espinhel pelágico na
pesca industrial, realizada em alto mar, principalmente de atuns, espadartes (meca) e tubarões. Ao tentarem comer as iscas lançadas pelos barcos, as aves
ficam presas nos anzóis e morrem afogadas.
Trabalhando em parceria com o Poder Público,
a ONG incentiva a implantação de medidas que
protegem as aves, sensibilizando a sociedade
quanto à importância da sua conservação para o
equilíbrio do meio ambiente marinho e incentiva
os pescadores ao uso de medidas para reduzir a
captura. A ONG também opera em Itajaí (SC), Itaipava (ES) e Rio Grande (RS).
Para contar um pouco do trabalho de educação
ambiental “Projeto Albatroz na Escola”, realizada com
alunos de escolas particulares e da rede pública
municipal de Santos, conversamos com Maria
Claudia Kohler, coordenadora de Educação Ambiental e Voluntariado
do Projeto Albatroz,
cuja trajetória foi construída em diversas
atividades ambientais,
entre elas o Projeto
de Conservação do
Peixe Boi Marinho em
Barra de Mamanguape, na Paraíba, na preparação da Rio 92
pelo órgão estadual
de meio ambiente da

Fotos: divulgação/Projeto Albatroz

Maria Claudia Kohler, do
Projeto Albatroz, conta um
pouco do trabalho da ONG
que luta pela conservação
dos albatrozes e petréis

Maria Claudia ao lado do velejador Torben
Grael, líder da equipe campeã da edição
2008/2009 da Volvo Ocean Race (VOR)
Paraíba (SUDEMA/PB), e no Greenpeace, como coordenadora nacional de voluntariado. “Acredito
que a mobilização de pessoas em torno de uma
causa sustentável torna o Planeta Terra mais justo,
solidário e verde.”
O trabalho e as pesquisas realizados pelo Projeto Albatroz já colaboraram com a adoção de políticas públicas conservacionistas?
Sim. O Projeto Albatroz foi parceiro na elaboração
do Plano de Ação Nacional para a Conservação
de Albatrozes e Petréis (PLANACAP), lançado em
julho de 2006, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. As ações do PLANACAP são executadas
pelo Projeto Albatroz por meio de convênio com o
Ministério da Pesca e Aquicultura. Outro exemplo
é o uso do toriline pelas embarcações que operam no Sul e Sudeste do Brasil (veja box), determinada pela Instrução Normativa Interministerial (INI)
04/2011, dos Ministérios da Pesca e Aquicultura e
do Meio Ambiente.
Uma das recomendações da Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico
(ICCAT, na sigla em inglês), organização de ordenamento pesqueiro no Oceano Atlântico e mares
adjacentes, teve a contribuição do Projeto Albatroz.
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Como o projeto interage com a
comunidade?
Realizamos o trabalho de informação com
os pescadores de pesca de espinhel pelágico, e ao público em geral nos eventos
que participamos. Já o trabalho em escolas,
para professores e alunos, iniciou ano
passado, com o patrocínio da Petrobras,
através do Programa Petrobras Ambiental.
Elaboramos uma cartilha de educação
ambiental para professores e alunos que
será implantada agora em agosto em
escolas da rede municipal de Santos.
O trabalho de conscientização é focado
em quais públicos?
Pescadores, público em geral, alunos e
professores do ensino fundamental,
além de universitários que geralmente
são nossos voluntários.
Qual é, na sua opinião, o papel da educação ambiental nas escolas?
A educação tem papel decisivo para
transformar e impulsionar a formação
de nova mentalidade nas próximas gerações. Ambiente e biodiversidade marinha
ainda são temas muito pouco explorado
no ensino, e bastante rico para deflagrar temas geradores para projetos de

o peso na linha de pesca, reduzindo em
30% o ataque das aves às iscas.
O Projeto Albatroz é patrocinado pela
Petrobras, tem o apoio da Royal Society
for Protection of Birds (RSPB), da Birdlife
International, do programa Albatross Task
Force (ATF), da Save Brasil e do Ministério
da Pesca e Aquicultura, além da
Universidade do Vale do Itajaí (Univali), da
Universidade Federal do Rio Grande
(FURG) e do Governo do Estado do
Espírito Santo, por meio do seu Instituto
Estadual de Meio Ambiente.
Para mais informações, acesse www.
projetoalbatroz.org.br.

Fabiano Peppes

Albatrozes e petréis vivem em alto-mar
o ano todo, indo para ilhas distantes
apenas para se reproduzirem, e
destacam-se pelo alto grau de
especialização nesse estilo de vida.
A proteção dos petréis, assim como a
dos albatrozes, está prevista, não apenas
no Brasil, mas também no Acordo Internacional para a Conservação de Albatrozes
e Petréis (ACAP), já que ambos distribuem-se amplamente nos oceanos e
interagem com diversas técnicas de pesca
em águas nacionais e internacionais.
O uso de toriline, equipamento formado,
entre outros elementos, por fitas coloridas
que afugentam as aves, a captura cai de
90 aves para 37 a cada cem mil anzóis
(redução de 60%) e, ainda, aumenta a
produtividade da pesca ao evitar que a
isca capture uma ave. O toriline é mais
eficiente usado com a largada da linha
de pesca à noite, uma vez que grande
parte das aves marinhas se alimenta
durante o dia. Outra medida mitigadora é

Educação Ambiental. Reforça o sentimento de pertencimento e cuidado da
região litorânea onde a escola está situada. É importante conhecer a região
onde se vive para preservar.
De qual forma o cidadão comum pode
colaborar com o projeto?
Como toda ONG, temos o desafio constante da sustentabilidade econômica.
Somos profissionais que dedicam todo
tempo trabalhando para a preservação
dos albatrozes. Por isso precisamos de recurso, dinheiro, para manter nosso objetivo.
A doação de dinheiro é uma forma importante de colaborar. Outra é o engajamento
como voluntário, onde o indivíduo pode
doar seu tempo e habilidade ao trabalhar conosco, desde a elaboração de
planilhas financeiras até carregar material e montar exposição nos eventos!
Quais são as qualidades que você entende como fundamentais para se tornar um voluntário?
O voluntário deve ter, obviamente, uma
identidade ou ideologia com aquilo que
ele vai atuar. O comprometimento e o
envolvimento são muito importantes para
a atuação do voluntário!

Crianças brincam com o
jogo de tabuleiro do
Projeto Albatroz, que
consiste na superação de
uma série de desafios com
o objetivo de alimentar um
filhote de albatroz

Comparar o tamanho das
asas abertas de um
albatroz-viageiro, que tem
3,5 metros, com os
participantes, é um dos
jogos do Programa de
Educação Ambiental
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Capa

R

ealizada nos dias 1 e 2 de junho, a Semana do Meio Ambiente da Marinas Nacionais conciliou atividades lúdicas com
conscientização ambiental, além de exposição de produtos com apelo ecológico.
Organizada pelos próprios colaboradores, o
evento com o tema “A sustentabilidade é o melhor
caminho”, teve distribuição de sementes de plantas nativas da mata atlântica, que eram preparadas
no próprio local. “As sementes foram doadas
pelo Loteamento Iporanga e a ação alerta para a
necessidade de se conservar a Mata Atlântica e estimular a arborização dos centros urbanos”, explica Leila Pio dos Santos, responsável pelo setor
de meio ambiente da Marinas Nacionais.
Também houve distribuição de sacolas retornáveis e coletores de lixo para carros, além de
uma cartilha com dicas de práticas sustentáveis.
“O objetivo da Semana de Meio Ambiental foi
transmitir os valores agregados à sustentabilidade
e à conservação da Mata Atlântica”, diz Leila.
O estande da sustentabilidade exibia móveis
montados pelos próprios colaboradores, a partir do
reaproveitamento de diversos materiais descartados. O visitante contava com um eco ponto para

Fotos: Rodney Domingues

Meioambienteemfesta

coleta de lixo eletrônico, que tiveram uma correta
destinação. “A geração de resíduos é um dos
maiores problemas que a humanidade enfrenta
atualmente e muitas das vezes o que é jogado
fora dá para ser reaproveitado ou destinado adequadamente caso não dê para reaproveitá-lo”,
de acordo com Leila.

Crianças
Tanto os filhos de colaboradores quanto de clientes
e fornecedores participaram de diversas atividades, como colorir desenhos com temas ecológicos e aprender a preparar sementes.
Leila conta que levar a educação ambiental às
crianças é garantir os recursos naturais do planeta
para o futuro. “Trazer a família para a empresa é
disseminar valores socioambientais. Todos têm o
direito de um ambiente ecologicamente equilibrado
e é nosso dever aplicar o desenvolvimento sustentável (utilizar de modo a não esgotar) para que as
próximas gerações possam usufruir deste ambiente que atualmente habitamos.”
Outra atração foi a maquiagem artística realizada por Janaína de Freitas, com pinturas na pele
com temática ecológica.
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Empresas parceiras
Foram convidadas a participar do evento, empresas que têm produtos e serviços focados na conservação e na sustentabilidade. “Elas enriqueceram o evento com as demonstrações de que é possível
trazer a natureza para dentro de nossos lares e termos uma maior qualidade de vida através do paisagismo e utilização de produtos naturais, beneficiando nossa saúde e embelezando a nós e nossas
casas”, opina Leila.

Exposição de orquídeas,
bonsais e bromélias

naneira coletadas da região de Cubatão para
montar peças de artesanato.
O Fuxico da Arte é uma associação de 80 artesãs da Baixada Santista e tem um ano de atuação.
O artesanato é feito com qualquer tipo de material,
desde feltro até resíduos domésticos, como garrafas, latas, entre outros. “Temos pedidos de muitas cidades fora da Baixada Santista e participamos de feiras em diversas cidades, inclusive fora
de São Paulo”, conta Paula Cristina, artesã das
duas associações.

Produtos ecológicos
A empresa Aroeira Paisagismo expôs diversas
plantas da mata atlântica e divulgou o serviço de
paisagismo que adota plantas nativas e frutíferas,
inclusive de viveiro próprio. “Por meio de pesquisas realizadas no local, montamos um projeto de
paisagismo que privilegia as espécies nativas”,
conta Rosimeire Silva, paisagista da Aroeira.
As atrações do estande eram a orquídea Oncidium Sharry Baby, espécie que se destaca pela
fragrância de chocolate e a lenha ecológica, produzida com resíduos de serrarias e madeireiras.

Artesanato

A Mão de Fibra e o Fuxico de Arte expuseram o
trabalho de artesãs da região da Baixada Santista.
Fundada em 2005, a Mão de Fibra é uma cooperativa com 44 associados que utilizam fibra de ba-

A Nautispecial expôs a linha Ecosea, linha de produtos de limpeza biodegradáveis voltados para o
mercado náutico. Os marinheiros e clientes que
visitaram o estande receberam amostras gratuitamente.
Como novidade, a Nautispecial levou o limpa
inox, um polidor que restaura o brilho do material.
“Além do polidor, tem um agente de limpeza apropriado para o aço inox, removendo a oxidação
inicial”, comenta Marcelo Huertas, representante
da empresa.
Outro destaque fica para o Limpa-banheiro, produto 100% natural. “Ele substitui o cloro e outros
produtos químicos e tem ação germicida e bactericida, tendo o poder de retirar odor rapidamente”,
explica. “Por ser natural, ele não mata o sistema
biológico dos biodegradores de alguns barcos.”
Entre os mais vendidos, Marcelo destaca o
limpa-porão e o novo lava-lanchas com adição
de cera.

Evento

Uma noite em
Buenos Aires
Evento reproduziu a atmosfera portenha com seus
pratos, decoração e claro, tango!

D

ia 9 de junho, o Restaurant La Marina
apresentou um jantar temático especial. O evento “Uma noite em Buenos Aires” contou com várias atividades relacionadas à cultura buenairense. A começar pela decoração dos ambientes com
atmosfera portenha.
Inicialmente, houve degustação de vinhos
produzidos na Argentina, e a partir das 17h, a Cia.
de Dança Cesar Guiselini realizou um workshop
de tango. “Estamos trabalhando para fazer
eventos que possam abrir possibilidades de
entretenimento para todos os clientes”, explica
Felipe Cruz, gerente do Restaurant La Marina.
Durante o jantar, que foi servido às 20h, os
dançarinos Luiz Cesar Guiselini e Maira A. Artiz

Cheff mostraram o ritmo sincopado e a sensualidade do Tango, com acompanhamento dos
músicos Roco Canteiro e Valmir Nalles.

Cardápio
O jantar foi preparado seguindo a tradicional
culinária argentina, com seus cortes especiais,
acompanhado de uma carta de vinhos argentinos selecionados.
Os acompanhamentos foram arroz portenho,
humitas, legumes grelhados e as tradicionais
empanadas. Entre as opções de pratos principais, bife de ancho, pernil de cordeiro e porco
com pêssegos. As entradas podiam ser sopa
de abóbora, salada Rincon, tábua de frios e
salada ricoleta.

Fotos: PD Serviços Fotograficos
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Evento

Fotos: Jeifferson Rodrigues Moraes

Degustação de
vinhos da Toscana

O

Restaurant La Marina realizou uma
nova degustação de vinhos no dia
7 de julho. Dessa vez os vinhos
provados foram da região Toscana, localizada na região central da Itália.
O palestrante convidado foi o sommelier e
engenheiro agrônomo Armando Bisogni, responsável pela cadeira de Bebidas da Faculdade de Gastronomia da Universidade Católica
de Santos (UniSantos), professor do curso de
sommelier do Senac e consultor.
Além de ensinar a arte de apreciar um vinho
com todos os órgãos de sentido, aproveitando-o em toda a sua plenitude, Armando deu
dicas de harmonização com alimentos.

Principais uvas
A região da Toscana possui vinhos de vários
estilos, desde brancos leves e frutados a tintos
encorpados e de longa guarda. “A principal uva

tinta da Toscana é a Sangiovese, que dependendo do tipo de solo, clima, altitude, pode produzir vinhos bem distintos”, ensina Armando.
”Os brancos não são o forte da Toscana mas
podem ser elaborados com as cepas Vernaccia,
Vermentino, Malvasia e Trebbiano Toscano.“
A temperatura de serviço dos vinhos brancos é entre 6 a 9º C e dos tintos entre 16 a 19º
C, de acordo com Armando.

Harmonização
Os vinhos brancos, como Vernacia di San
Ginignano e Vermentino, são leves e frutados e
devem ser tomados jovens, harmonizam-se
com saladas, frutos do mar, pescados fritos,
queijos leves etc.
Já os vinhos tintos leves e ligeiramente ácidos,
como o Chianti normal, Rosso di Montepulciano;
os vinhos de médio corpo, como o Chianti Classico, Rosso di Montalcino, Rosso di Montepul-
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Harmonização
Durante a degustação, o restaurante La
Marina serviu os seguintes pratos
harmonizados com os vinhos sugeridos
pelo sommelier Armando Bisogni:

Melace Montecucco vermentino 2009 com salada
morna de legumes, talharim Nero, polvo grelhado e
molho cítrico;

Sangiovese Cancelli 2009 com Ravioli de costela
em brodo;

ciano; e os vinhos encorpados, como Chianti
Classico Riserva, Morellino di Scansano Riserva,
Super Toscanos e Brunello di Montalcino podem
ser servidos com massas com molho de tomate,
massas recheadas com carne, bistecas grelhadas (à moda fiorentina), e queijos leves a curados, todos pratos tíipicos da região da Toscana.
Já o Vino Santo, um vinho que pode ser doce
ou seco, é bom para acompanhar aperitivos ou
sobremesas.
Para o gerente do restaurante, Felipe Cruz, o
evento foi muito bom. “Nosso objetivo é fidelizar o cliente que aprecia vinhos e a boa comida”, conta. “Queremos dar continuidade de
forma a tornar o restaurante uma referência
para os clientes da região, assim como, para
os clientes da própria Marinas Nacionais.”
A degustação tem reunido os apaixonados
pelo assunto. “Ainda queremos fazer mais duas
confrarias até o final do ano”, revela Felipe.

Morelino di Scansano 2007 com Risoto de funghi;

Poderuccio Toscano Camigliano 2009 com Cupim
braseado, filé de pimentão e polenta italiana

14 - Marinas Nacionais
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Colaborando com o
meio ambiente

O

Iate Clube de Barra do Una (ICBU) e
o Yacht Clube de Ilhabela (YCI) estão
organizando em conjunto com o Instituto Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP) e o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), um calendário de expedições de avistagem na área de Alcatrazes, no entorno da Estação Ecológica (Esec) Tupinambás, no litoral
norte de São Paulo.
As inscrições de barcos foram realizadas no
dia 3 de julho no IO da USP, na capital paulista.
Foram 55 barcos, sendo que três deles estão
garageados na Marinas Nacionais. As expedições têm por objetivo a identificação de cetáceos e aves por meio de fotografias e filmagens.
Esses dados serão utilizados pelos pesquisadores para formar um mapa de avistagem, com informações sobre a existência, frequência e o
comportamento das espécies na região.
O diretor de meio ambiente do ICBU e da YCI
Julio Cardoso explica que cada expedição

Fotos: Andrea Ribeiro

Expedições de avistagem ajudam com informações sobre existência,
frequência e comportamento de peixes, aves e mamíferos na região de Alcatrazes.

contará com 20 barcos. “Serão definidas rotas a
serem seguidas por cada embarcação, que
devem levar um monitor (biólogo) qualificado
pelo ICMBio”.

Restrições
Na palestra, os participantes também receberam
as instruções e tiveram conhecimento das regras
para participação, já que uma Estação Ecológica
tem restrições por ser uma unidade de conservação integral. “Na região da ESEC é proibida a visitação pública, incluindo pescar, ancorar ou mergulhar, sendo passível de multas”, alerta Julio.
Outra atração do encontro no IO foi a Science
on a Sphere, ou “Ciência em Uma Esfera”, uma ferramenta educacional desenvolvida pela Agência Americana de Oceanos e Atmosfera (NOAA),
que mostra os diferentes fenômenos oceanográficos, atmosféricos, geológicos e ecológicos
do planeta em imagens projetadas, a partir de
quatro projetores sincronizados por um computador, com mais de 500 projeções diferentes.
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Estação Ecológica Tupinambás
completou 25 anos

No dia 3 de julho, o evento do IO da USP
comemorou os 25 anos da ESEC
Tupinambás. Criada em 1987 e administrada
pelo ICMBio, autarquia do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), a ESEC Tupinambás tem
uma área aproximada de 2.445 hectares.
A ESEC é composta por conjuntos de
ilhas, ilhotas, lajes e parcéis litorâneos. O
primeiro conjunto, a 34 km da costa de São
Sebastião, compreende parte do
Arquipélago dos Alcatrazes. O segundo está
localizado em Ubatuba e inclui a Ilha das
Palmas, Ilhote e Laje do Forno, situados a
leste da Ilha Anchieta, e Ilhota das Cabras,
situada a nordeste da Ilha Anchieta. E tem
ainda como parte integrante o entorno das
ilhas, numa extensão de um quilômetro a
partir da rebentação das águas nos
rochedos e praias.
O isolamento geográfico e as condições
adversas geradas pela distância da costa
originaram um mosaico de ecossistemas
com muitas peculiaridades e elevado nível
de endemismo.
Abriga o maior ninhal de aves marinhas da
região Sudeste, especialmente de tesourões
(Fregata magnificens), atobás (Sula
leucogaster) e trinta-réis (Sterna sp). Foram
identificadas ainda áreas de Floresta Atlântica

e espécies endêmicas, que só existem ali,
como a jararaca de alcatrazes (Bothrops sp),
a perereca (Scinax alcatraz) e a rainha-doabismo (Sinningia insularis), vegetação típica
de rochedo.
A região abriga diversas espécies marinhas,
como a tartaruga cabeçuda (Carettra caretta),
tartaruga verde (Chelonia mydas), tartaruga
marinha (Lepidochelys coriacea) e tartarugade-pente (Eretmochelys imbricata). A enguiade-jardim (Heteroconger longissimus) é uma
espécie de peixe cuja única ocorrência
registrada é na Ilha dos Alcatrazes, e 150
espécies de recifais já estudadas.
Entre os peixes destaca-se o registro de
nove espécies ameaçadas, tais como o
neon (Elacatinus fígaro). Nos fundos
rochosos encontram-se algas calcárias
crostosas, com extensas áreas dominadas
por Corallinaceae associadas a ouriços-domar. Altas densidades de tartarugasmarinhas utilizam o local como área de
alimentação e refúgio e frequentam o
Arquipélago oito espécies de baleias e
golfinhos. A baleia-de-Bryde (Balaenoptera
edeni) é a espécie mais comumente
avistada. O arquipélago é considerado o
ponto do litoral brasileiro de maior
importância para esta espécie.
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SST

Equipe preparada

N

o dia 23 de maio, 40 colaboradores
da Marinas Nacionais passaram por
um curso no Centro de Treinamento
de Brigada de Incêndio Águia de
Fogo, localizado em Mogi das Cruzes, na
Grande São Paulo.
O curso, que teve duração de um dia, foi dividido em teoria e prática. Os participantes tiveram
informações sobre os princípios básicos de prevenção e combate a incêndios e aprenderam a
adotar um comportamento adequado, controlando o pânico em situações de emergência.
O instrutor Marcos Dias explica que os brigadistas são os responsáveis pela execução do
plano de ação e emergência. “Trabalhando em
conjunto, eles diminuirão as perdas patrimoniais
e darão uma condição de vida melhor para as
pessoas que tiverem acometidas de um problema dentro da empresa.”
A responsável pelo setor de gestão da Marinas Nacionais, Daniela Maria da Silva destaca
que os participantes se tornarão multiplicadores no dia-a-dia. “Muitos colaboradores quise-

Fotos: Rodney Domingues

Colaboradores da Marinas Nacionais aprenderam noções teóricas e
práticas para comportamento em demandas de emergência

ram participar voluntariamente do treinamento, o que foi muito positivo.”
Além do material didático e apresentação da
teoria em sala de aula, o treinamento teve exercícios práticos que abordaram primeiros socorros, manipulação de equipamento hidráulico e
de extintores (CO2, PQS e AP), vazamentos e
princípios de incêndio em botijão de gás e utilização de EPIs (capacete, óculos e luvas).
A responsável pelo setor de Saúde e Segurança
no Trabalho (SST), da Marinas Nacionais, Elisabeth Ferreira, conta que o treinamento é uma
rica experiência para o dia-a-dia e pode fazer a
diferença na diminuição de perdas humanas e
prejuízos materiais. “Os brigadistas terão todas
as condições de ajudar nas ocorrências, realizando os primeiros socorros, tranquilizando as
pessoas e colaborando para a minimização
dos danos à vida humana e ao patrimônio.”
O bombeiro civil da Marinas Nacionais, Marcio Falcão, ministrará um treinamento interno
para ação dos brigadistas, com definição do
papel de cada um na hora de uma ocorrência.
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Gastronomia

Decoração

Bolinho de risoto

Cozinha de
barco tem de
ser prática

om a chegada do inverno a pedida
por pratos quentes aumenta e uma
boa sugestão é o bolinho de risoto.
Uma iguaria que cai muito bem no frio,
por sua cremosidade e sabor. Fácil de fazer, você
pode até levar para assar no barco e abrir um
bom vinho branco para acompanhar. Um Sauvignon Blanc harmoniza muito bem. Explore novos
mares com o bolinho de risoto e bom apetite!
Ingredientes: 500 g de arroz Arbóreo, 1 cebola
média, 2 dentes de alho, 1 litro de caldo de frango, 150 g de manteiga, 100 ml de creme de leite,
mussarela de búfala bococcini (bolinhas pequenas), sal a gosto, ovo para empanar, farinha de
trigo para empanar, farinha de rosca para enrolar.
Molho gorgonzola: 200 g de gorgonzola em
pedaços, 200 ml de leite, 1 caixinha de creme de leite fresco, pimenta-do-reino moída na
hora (opcional), noz moscada (opcional).
Método: Bolinho - Em uma panela frite a cebola
e o alho sem dar cor. Acrescente o arroz e frite os
grãos por alguns segundos. Acrescente o caldo
aos poucos, até que os grãos estejam cozidos,
porém firmes. Finalize com o creme de leite e a
manteiga até atingir uma cremosidade. Ajuste o
sal e espalhe em um tabuleiro mantendo na geladeira até o momento de enrolar os bolinhos.
Forme pequenas bolinhas na palma da mão e
recheie com a mussarela de búfala. Passe na
farinha, depois no ovo e por ultimo na farinha de
rosca. Frite ou asse os bolinhos conforme sua
preferência. Molho Gorgonzola - Misture o queijo
gorgonzola, o creme de leite e o leite até formar
uma pasta. Leve ao fogo baixo e mexa até engrossar e desligue. Adicione a noz moscada e a
pimenta-do-reino. Refrigere em seguida. Sirva
os bolinhos quentes com o molho frio.
Felipe Cruz é chef executivo do Restaurant La Marina

E

Por Karol de Paula

xiste uma regra na hora de equipar um
barco, seja ele de qual tamanho for: é
proibido levar o desnecessário. Para a
cozinha, menos é mais: pratos, saladeiras e porta aperitivos de melamina, leve e
resistente. Quanto à variedade de copos é
preciso versatilidade. Copos altos de água são
obrigatórios. Já os baixos podem servir whisky
também. A sugestão é pelos de policarbonato
que tem durabilidade, nitidez e não craquela
ou amarelece como o acrílico. Quem faz questão de apreciar um bom vinho, tem como opção taças de cristal mais resistente, que usa
titânio e zircônio e que proporcionam maior dureza sem que se perca a nitidez do cristal, atingindo 40% mais resistência do que cristais que
possuem chumbo em sua composição. A modelagem das peças contribuiu também para a
maior durabilidade. As bordas, junções, hastes
e bases temperadas resistem ao uso sem lascar ou quebrar. Até a próxima.

Intermarine

C

Fotos: Rodney Domingues

Por Felipe Cruz

Karol de Paula é decoradora da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas Nacionais. Contato: karoldepaula@spmarine.com.br
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Serviço

Tráfego e fundeio

A navegação envolve responsabilidade de seus tripulantes e proprietários, por meio de
medidas preventivas que evitem acidentes de toda a natureza. Salvaguardar a vida
humana e o meio ambiente é dever de todos que estejam envolvidos com a
navegação. Esta seção apresentará dicas de comportamento seguro e consciente. O
texto abaixo foi extraído do Capítulo 1, da NORMAM-03:
Não é permitido o tráfego e fundeio de embarcações nas seguintes áreas consideradas de
segurança:
a) a menos de duzentos (200) metros das
instalações militares;
b) áreas próximas às usinas hidrelétricas,
termoelétricas e nucleoelétricas, cujos
limites serão fixados e divulgados pelas
concessionárias responsáveis pelo
reservatório de água, em coordenação
com o CP, DL ou AG da área;
c) fundeadouros de navios mercantes;
d) canais de acesso aos portos;

e) proximidades das instalações do
porto;
f) a menos de 500 (quinhentos) metros
das plataformas de petróleo;
g) áreas especiais nos prazos
determinados em Avisos aos
Navegantes; e
h) as áreas adjacentes às praias,
reservadas para os banhistas, conforme
estabelecido no item anterior.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
Julho
Lua Crescente
QUI 26
02:00 0.6
08:13 1.0
14:11 0.6
18:28 0.8
21:00 0.8
23:45 0.9
SEX 27
03:54 0.6
11:17 1.0
15:28 0.7
17:26 0.8
20:34 0.7
SÁB 28
00:45 1.0
05:34 0.4
12:38 1.1
20:43 0.6
DOM 29
01:24 1.1
06:26 0.3
13:38 1.3
21:00 0.6
SEG 30
02:00 1.2
07:09 0.1
14:23 1.3
21:13 0.5
TER 31
02:32 1.3
07:49 0.0
14:58 1.4
21:23 0.5

Agosto

QUA 01
02:53 1.3
08:26 0.0
15:23 1.4
21:28 0.4
Lua Cheia
QUI 02
03:06 1.4
09:08 -0.1
15:30 1.4
21:43 0.4
SEX 03
03:11 1.4
09:49 -0.1
15:41 1.4
22:04 0.4
SÁB 04
03:26 1.4
10:26 0.0
16:00 1.4
22:26 0.4
DOM 05
03:51 1.4
11:06 0.1
16:24 1.3
22:51 0.4
SEG 06
04:11 1.3
11:49 0.2
16:54 1.3
23:02 0.4
TER 07
04:39 1.2
12:28 0.4
17:21 1.2
22:54 0.5

QUA 08
05:02 1.1
13:11 0.5
17:54 1.1
22:54 0.5
Lua Minguante
QUI 09
05:23 0.9
14:04 0.6
18:23 1.0
23:06 0.6
SEX 10
10:58 0.9
15:04 0.7
19:02 0.9
23:21 0.7
SÁB 11
01:47 0.7
06:04 0.6
11:51 1.0
16:13 0.7
20:09 0.9
22:51 0.8
DOM 12
00:51 0.8
06:23 0.5
12:32 1.2
17:26 0.6
SEG 13
00:56 1.0
06:43 0.4
13:11 1.3
18:30 0.5
TER 14
01:19 1.1
07:08 0.2
13:53 1.4
19:21 0.4

QUA 15
01:47 1.3
07:38 0.1
14:30 1.4
20:06 0.3
QUI 16
02:09 1.4
08:11 0.0
15:06 1.5
20:49 0.2
Lua Nova
SEX 17
02:36 1.5
08:51 0.0
15:41 1.5
21:24 0.2
SÁB 18
03:00 1.5
09:28 0.0
16:09 1.5
22:02 0.2
DOM 19
03:24 1.5
10:08 0.0
16:34 1.4
22:39 0.2
SEG 20
03:56 1.5
10:47 0.1
16:54 1.3
23:11 0.2
TER 21
04:26 1.4
11:24 0.3
17:11 1.2
23:53 0.3

QUA 22
05:02 1.3
12:04 0.4
17:30 1.0
QUI 23
00:36 0.4
05:49 1.1
12:56 0.6
17:36 0.9
Lua Crescente
SEX 24
01:36 0.5
07:00 1.0
13:58 0.8
16:47 0.9
20:43 0.7
23:21 0.8
SÁB 25
03:08 0.5
11:56 1.1
20:19 0.7
DOM 26
00:19 1.0
05:13 0.4
12:53 1.2
20:21 0.6
SEG 27
01:02 1.1
06:15 0.3
13:30 1.3
20:38 0.6
TER 28
01:38 1.2
06:53 0.1
14:02 1.3
20:47 0.5

QUA 29
02:02 1.3
07:28 0.0
14:24 1.4
20:45 0.5
QUI 30
02:23 1.4
08:02 0.0
14:36 1.4
20:49 0.4
Lua Cheia
SEX 31
02:38 1.4
08:39 0.0
14:47 1.4
21:08 0.3

Setembro
SÁB 01
02:56 1.5
09:15 0.0
15:02 1.4
21:34 0.3
DOM 02
03:13 1.5
09:56 0.0
15:24 1.4
22:02 0.3
SEG 03
03:41 1.5
10:34 0.2
15:54 1.4
22:28 0.3
TER 04
04:04 1.4
11:11 0.3
16:19 1.3
22:47 0.4

QUA 05
04:34 1.3
11:53 0.4
16:49 1.2
22:43 0.4
QUI 06
05:00 1.1
12:36 0.6
17:15 1.1
22:39 0.5
SEX 07
05:32 1.0
13:24 0.7
17:49 1.0
23:00 0.6
Lua Minguante
SÁB 08
10:34 0.9
14:36 0.7
18:26 0.9
23:39 0.7
DOM 09
01:17 0.7
04:36 0.7
11:28 1.0
16:00 0.7
20:00 0.8
22:13 0.8
SEG 10
05:54 0.5
12:08 1.2
17:19 0.6
TER 11
00:11 1.0
06:19 0.4
12:49 1.3
18:17 0.5

QUA 12
00:49 1.2
06:45 0.3
13:26 1.4
19:02 0.4
QUI 13
01:19 1.3
07:15 0.1
14:04 1.5
19:43 0.3
SEX 14
01:51 1.4
07:49 0.0
14:41 1.5
20:21 0.2
Lua Nova
SÁB 15
02:17 1.5
08:24 0.0
15:11 1.5
21:02 0.1
DOM 16
02:45 1.6
09:02 0.0
15:39 1.4
21:41 0.1
SEG 17
03:11 1.6
09:41 0.1
16:00 1.3
22:17 0.1
TER 18
03:43 1.6
10:19 0.2
16:15 1.2
22:58 0.2
QUA 19
04:11 1.5

11:00 0.4
16:34 1.1
23:39 0.2
QUI 20
04:53 1.3
11:45 0.5
16:45 1.0
SEX 21
00:23 0.3
05:34 1.1
12:34 0.7
16:23 0.9
20:09 0.8
21:30 0.8
Lua Crescente
SÁB 22
01:21 0.4
06:39 1.0
08:47 0.9
10:54 1.0
13:53 0.9
15:30 0.9
19:54 0.7
22:51 0.8
DOM 23
02:39 0.5
11:56 1.1
19:39 0.7
23:45 0.9
SEG 24
04:17 0.4
12:36 1.2
19:47 0.6
TER 25
00:24 1.1
05:34 0.3
13:02 1.2
19:56 0.6

Nascemos para fazer
você aproveitar a vida
com quem ama.

anúncio SafeBoat

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

anúncio SPMarine

Viva o melhor do mar, sem preocupações

SP MARINE

A S S I S TA N C E

Representante Intermarine em todo o país

