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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Novos ventos
Escola de Vela da Marinas
Nacionais tem inscrições abertas
para novas turmas

Rodney Domingues

A chefe da Estação Ecológica
Tupinambás, Kelen Leite, conta porque
é importante a transformação da área de
Alcatrazes em parque ecológico
Confira a iniciativa da Marinas Nacionais
para integrar os colaboradores que não
dominavam a escrita e leitura
Uma noite especial na degustação de
espumantes no Restaurant La Marina
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M

ais uma vez a Escola de Vela da Marinas Nacionais inicia novas turmas.
Depois de três anos, o curso evoluiu,
participa de campeonatos com a turma veterana e nos enche de orgulho. Os nossos
alunos não recebem apenas instruções e técnicas para o domínio da vela, mas acima de tudo,
aprendem a respeitar e entender as forças da
natureza.
Por falar em protação à natureza, a Revista Marinas Nacionais conversou com a chefe da Estação Ecológica Tupinambás, Kelen Leite, responsável pela gestão ambiental da região que inclui o
Arquipélago de Alcatrazes. Na entrevista, ela nos
conta sobre a importância de criar regras para
proteger a riquíssima fauna da região. Essas regras fazem parte do plano de manejo que será
apresentado para discussão com os marinheiros da Marinas Nacionais no dia 14 de março. É
muito importante a participação de todos.
Nessa edição, destacamos a visita do portal
Bombarco na Marinas Nacionais para apresentar
o projeto “Bom Marinheiro”. Uma ideia louvável,
que conta com diversos parceiros para viabilizar
cursos e treinamentos, visando a capacitação
dos marinheiros.
Outra importante ação é o Projeto Maré, criado
e implantado para colaboradores da Marinas
Nacionais que não dominam a escrita e a leitura.
É muito recompensador observar o avanço de
alguns colaboradores ao venceram esse desafio
que limita a sua plena cidadania.
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 11446002 - Guarujá - SP Fale com a redação: marketing@marinasnacionais.com.br. Impressão: Graftipo Ltda. Tiragem: 1000 exemplares. Produção:
Factum Design Gráfico. Tel.: (11) 2694-1170

Vela

Inscrições
de vela
abertas
Escola de vela formará
novas turmas de iniciantes

P

ontos cardeais, principais nós, sinalizações, todos esses conceitos são ensinados misturando noções de ecologia,
respeito à natureza e, claro, técnicas de
velejamento, tudo bem lúdico e dinâmico. Assim
é o curso de Iniciação à Vela da Escola de Vela
da Marinas Nacionais, que tem início no dia 23
de fevereiro.
Ministrado pelo velejador Thomas Buckup, o
curso contempla crianças com idade entre 7 e
12 anos que saibam nadar. O curso é realizado
no Canal de Bertioga, local privilegiado por contar com ventos e correntezas, permitindo ao aluno dominar mais rapidamente o barco.
A Escola de Vela possui outras turmas veteranas que participam de campeonatos de vela.
As inscrições estão abertas e mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (13) 3305-1421 ou
pelo email atendimento@marinasnacionais.com.br

Rodney Domingues

Carta ao leitor
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Campanha

Projeto Bom
Marinheiro

N

o dia 20 de janeiro, o portal náutico
Bombarco (www.bombarco.com.br)
esteve na Marinas Nacionais lançando o projeto “Bom Marinheiro”. O objetivo é, juntamente com empresas parceiras,
dar capacitação a esses profissionais em diversos pontos náuticos do eixo Guarujá-Ubatuba.
Para Marcio Ishihara, diretor executivo do Bombarco e idealizador do projeto, o desenvolvimento profissional do marinheiro é fundamental
para que o mercado cresça de forma sustentável. “Um mercado não se desenvolve só com
negócios e tecnologias. Na base dessa pirâmide estão os marinheiros, eles cuidam do barco,
de você e da sua família.”
O projeto é dividido em duas fases: treinamento e ranqueamento. O primeiro consiste em uma
série de aulas e seminários que abordarão temas como ética profissional, preservação do

Fotos: Leila Pio dos Santos

Criado pelo portal de internet Bombarco, projeto
quer ajudar na capacitação dos marinheiros

meio ambiente, mecânica, primeiros socorros,
pirotécnicos, GPS, culinária etc. A partir do desempenho dos marinheiros no treinamento será
feito, então, o ranqueamento, que também levará em consideração a opinião de pessoas próximas e a apresentação de diversos documentos
para garantir a idoneidade do profissional.
O “Bom Marinheiro” tem apoio das empresas
All Flags, Docks & Decks, GMS, Jackson Carretas, Mocar Vidros, Tahiti Náutica, Tec Náutica,
Trans-Otto, Valentin Náutica e do Sindicato dos
Trabalhadores Aquaviários do Guarujá (Sintagre).
Quem tiver interesse em apoiar o projeto, pode
entrar em contato com o Bombarco pelos telefones (11) 2629-2170 ou (11) 4749-4062, ou
pelo e-mail atedimento@bombarco.com.br.
Em breve, serão divulgadas as datas dos
treinamentos que acontecerão na Marinas
Nacionais.
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Responsabilidade social

Bê-a-bá da
cidadania
Fotos: Elisabeth Ferreira

Treinamentos tiveram o objetivo de integrar os
colaboradores que não dominavam a escrita e leitura

A professora Debora Pereira da Silva e os colaboradores: realização e trabalho social juntos

D

esenvolver a capacidade de
se expressar e colocar ideias
no papel. Esse é um dos objetivos do Projeto Maré, organizado pela Marinas Nacionais e dirigido a
colaboradores que tinham pouco conhecimento na escrita e leitura.
Dividido em dois módulos, o curso com
uma hora de duração foi realizado todas as
segundas-feiras com a finalidade de dar
maior acesso a informação. “Queremos
que os colaboradores se sintam mais integrados à empresa e também tenham
mais motivação de continuar, afinal aprender a ler com mais de 40 anos não é para
qualquer um. Tem que ter muita coragem
e determinação”, explica Daniela M. Silva,
do departamento de Gestão da Marinas

Nacionais. “Hoje, já temos dois alfabetizados e seis
cursaram o segundo módulo, que é o aprimoramento da escrita”.
A operadora de caixa da loja de conveniência do
restaurante La Marina, Debora Pereira da Silva foi
quem ministrou o curso. Ela se sente realizada pela
atividade. “É muito bom ser útil à empresa”. Ela
conta um pouco do desafio. “No primeiro módulo,
havia colaboradores que não sabiam nada”. No segundo módulo, os alunos já dominavam a leitura e
escrita. “A proposta é reforçar a gramática da língua
portuguesa. Eles têm muitas ideias mas não tem
habilidade para desenvolver a escrita.”
Outro treinamento dirigido para os colaboradores
foi o de redação empresarial, onde foram abordadas práticas de escritas de e-mails e memorandos,
evitando gírias, construções ambíguas e o uso de
palavras repetitivas, entre outros.
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Gestão

Destaques
do ano
Pesquisa realizada entre os
colaboradores elegeu os
destaques do ano de 2012
Fotos: Rodney Domingues

A

Marinas Nacionais realizou, em dezembro de 2012, mais uma Pesquisa
de Clima Organizacional, importante
ferramenta de gestão estratégica de
pessoas, feita com todos os colaboradores.
Os dados coletados possibilitaram a formação de um banco de informações para a identificação e aprimoramento de pontos falhos e
planejamento de ações futuras.
A pesquisa também deu a oportunidade aos
próprios colaboradores elegerem entre si, os
que mais tenham se destacado em suas atividades na Marinas Nacionais e no Restaurant La
Marina durante o ano de 2012.
No Restaurant La Marina, o eleito foi o gerente
Felipe Cruz. “Mais importante do que ganhar o
prêmio foi descobrir que existem pessoas que
acreditam no meu trabalho. Para mim, como líder de uma equipe, isso é muito gratificante”,
declarou.

Felipe Cruz e Miraldo Cruz, recebendo os
prêmios do gerente Alejandro Rodriguez

Na Marinas Nacionais, o merecedor da homenagem foi o encarregado da portaria, Miraldo Anacleto Cruz, que achou importante
ganhar o prêmio, depois de 18 anos de casa.
“É sempre bom ser reconhecido no trabalho
e continuarei realizando o meu trabalho da
melhor maneira para o desenvolvimento da
empresa.”
Os dois receberam uma placa de homenagem com o nome gravado e um aparelho
celular.
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Entrevista

A guardiã de
Alcatrazes

Qual são as atividades desenvolvidas pelo
ICMBio?
Atualmente é a criação e gestão de unidades de
conservação federais. Atualmente são 312 unidades de conservação no Brasil, além de centros
especializados de pesquisa que desenvolvem,
principalmente, ações de proteção de espécies
ameaçadas.
Quais ações educativas que o ICMBio realiza?
Trabalhamos basicamente com educação ambiental. Aqui no litoral norte temos o objetivo de
sensibilizar os moradores e visitantes para a nossa
riqueza natural e beleza cênica, e também divulgar
as restrições ambientais da ESEC Tupinambás.
Dá pra citar algumas das riquezas naturais da
região de Alcatrazes?
Alcatrazes é um santuário da vida marinha que
protege cerca de 45 espécies ameaçadas de
extinção e abriga várias outras. Serve como berçário da vida marinha no litoral norte, onde o ambiente ainda permanece pouco alterado pela
ação humana e em condições ideais para ocor-

Arquvio pessoal

K

elen Leite é bióloga e analista ambiental do Instituto Chico Mendes pela Biodiversidade (ICMBio) e, desde 2010, é
chefe da Estação Ecológica (ESEC)
Tupinambás. Ela tem participado e colaborado
com as avistagens de aves e cetáceos que são
organizados pelo Iate Clube Barra do Una (ICBU)
e Yacht Club Ilhabela (YCI), que contam com a
participação de diversos barcos garageados na
Marinas Nacionais. Nessa entrevista, ela conta
um pouco sobre a proposta de transformar a estação ecológica, que inclui o Arquipélago de Alcatrazes, em parque ecológico, sobre o plano de
manejo que está sendo formulado e os cuidados para os navegadores da área de Alcatrazes.

rência de uma expressiva biodiversidade, principalmente de peixes e aves. No arquipélago há a
ocorrência de espécies endêmicas (que não existem em nenhum outro lugar do planeta), além de
contribuir significativamente para a reposição
dos estoques pesqueiros da região, pois possui
populações significativas de peixes adultos, que
se reproduzem na área. As larvas desses peixes
são espalhadas pelas correntes marinhas e repovoam as áreas adjacentes, cuja pesca excessiva retirou peixes adultos.

Como está o plano de manejo da estação ecológica? Qual a função dele?
O plano de manejo da Estação Ecológica Tupinambás está em elaboração com previsão de término em meados desse ano. A principal função
desse documento é criar regras de uso do Arquipélago dos Alcatrazes e entorno para minimizar os impactos antrópicos sobre os seus ambientes naturais e espécies protegidas. O plano de
manejo é um documento participativo, e para elaboração do mesmo serão ouvidos todos os interessados na área, incluindo o município de Guarujá, que apesar de não ter a Estação Ecológica
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No dia 14 de março, o Instituto
Chico Mendes para a Biodiversidade (ICMBio), que administra a Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás,
realizará uma reunião na Marinas
Nacionais sobre a formulação da
plano de manejo da região do Arquipélago de Alcatrazes.
O plano de manejo é um documento que estabelece as normas e
diretrizes para proteger a diversidade biológica e minimizar os impactos do homem na região.
A sua formulação deve ser discutida com as organizações de sociedade civil, moradores e empresas
vizinhas. “Apesar da distância do
Guarujá, o turismo náutico tem interface direta com o arquipélago e
entorno”, esclarece Kelen Leite,
chefe da ESEC Tupinambás.
A presença de todos é muito importante. Compareça!

em seu território, tem interface direta com o arquipélago e entorno, principalmente com o turismo
náutico.

Qual é a maior ameaça para a estação ecológica?
Estamos numa região de grande desenvolvimento econômico, entre os dois maiores portos
da América Latina. A região também possui a
maior frota náutica de esporte/recreio do país e é
uma das áreas mais usadas pela frota pesqueira.
São diversas pressões como poluição, navegação de grandes embarcações, turismo desordenado, espécies exóticas e pesca ilegal. Tentaremos, com o plano de manejo, criar regras claras para o uso do Arquipélago e entorno para
minimizar os impactos dessas atividades no local, visto que Alcatrazes é a única área insular
integralmente protegida do litoral norte e centro
de São Paulo.
Qual a importância da mudança de estação
ecológica para parque ecológico em Tupinambás, na região de Alcatrazes?
Após a criação do parque, será permitida a visitação pública regrada no Arquipélago dos Al-

catrazes, o que pode ajudar a divulgar a importância da conservação do local e sua beleza,
assim como, sensibilizar a população para a
necessidade de proteção do lugar.

De que forma as expedições de avistagem, realizadas muitas vezes por amadores, estão auxiliando o trabalho científico da região?
Têm auxiliado no levantamento das espécies do
arquipélago, agregando valor e conhecimento
científico para a região. Quanto mais conhecermos a biodiversidade da região, maiores serão
as chances de adotarmos estratégias eficientes
para sua proteção.
Qual são os cuidados para os navegadores na
estação ecológica?
A visitação, a pesca e o fundeio são proibidos
na estação ecológica. A navegação portando
petrechos de pesca também não é permitida,
pois pode ser entendida pela nossa fiscalização
como ato tendente a pesca, visto que em toda
área delta, a pesca não é permitida conforme
sinalizado em carta náutica e Alcatrazes não é
rota de passagem para navegação amadora.

Julio Cardoso

Plano de manejo
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Meio ambiente

Flagras de
Alcatrazes

Fotos: Aline Boutros

Fotos: Leandro Saadi Sampaio

Expedições continuam fazendo importantes registros em suas missões

O

Iate Clube Barra do Una (ICBU) e o Yacht Club Ilhabela (YCI), realizaram a IV
Expedição de Avistagem a Alcatrazes
no dia 19 de janeiro de 2013. Vinte
embarcações participaram, inclusive da Marinas
Nacionais.
Julio Cardoso, diretor do ICBU e do YCI e um
dos organizadores das avistagens, destaca o sucesso do evento. “O registro mais importante feito
pelos participantes foi o de um falcão peregrino
(Falco peregrinus) atacando uma garça (Egretta
thula) em pleno voo e depois devorando-a”, con-

ta. “Este é o animal mais rápido do mundo, capaz de atingir 390 km por hora num voo de
mergulho.”
Além desse acontecimento, foram avistados golfinhos Nariz-de-garrafa, peixes-Lua,
tubarões-Martelo, além da fauna tradicional
de Alcatrazes, como fragatas, atobás, gaivotas e tartarugas, entre outros.
A próxima edição ainda não está marcada,
mas quem quiser acompanhar as atividades
podem se inscrever no grupo da rede social,
Expedições de Avistagem em Alcatrazes.

Marinas Nacionais - 11

SST

Sem dor
de cabeça

Rodney Domingues

Apenas o barato não é suficiente quando se escolhe quem vai
cuidar do seu barco

P

ara prestar serviços nas embarcações locadas na Marinas Nacionais,
os profissionais e empresas prestadoras de serviços devem apresentar requisitos básicos para a saúde e segurança em suas atividades. Além da regularização junto aos órgãos públicos, é exigida a
apresentação do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais – PPRA e do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO.
Esses documentos são a garantia de que
os prestadores de serviço tenham a sua saúde e qualidade de vida preservados.
Por isso, o proprietário da embarcação
deve ficar atento quando contratar pessoas
ou empresas de outros estados ou municípios. “Alguns profissionais prestam serviços
eventualmente no litoral e, por entenderem
que é ‘praia’, querem trabalhar com bermu-

das e chinelos. Não podemos permitir isso.
Todos devem estar com equipamentos de
proteção individual (EPIs) e trajes adequados
ao trabalho a ser realizado”, explica Elisabeth
Ferreira do setor de Segurança e Saúde no
Trabalho da Marinas Nacionais.
Outro aspecto fundamental é verificar se
serão utilizadas ferramentas adequadas ao
serviço e se os profissionais estão capacitados para o que se propõem. “O contratante
deve ficar atento a esses detalhes para não
se responsabilizar com possíveis acidentes
de trabalho.” Uma boa dica é pedir uma lista
de clientes atendidos para obter referências.
Por último, Elisabeth lembra que um serviço não deve ser escolhido apenas pelo preço. “O barato pode não ser o melhor. E o que
está em risco nesse caso é um bem que
pode chegar a muitos milhares de reais”,
conclui.
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Evento

Vinhos
espumantes

Fotos: Rodney Domingues

Cinco vinhos espumantes da melhor qualidade foram harmonizados
com pratos especiais na última confraria de vinhos de 2012

N

ão havia ocasião mais propícia para
apreciar vinhos espumantes do que na
última confraria realizada no dia 15 de
dezembro de 2012, no Restaurant La
Marina, na Marinas Nacionais.
“Fechamos o ciclo de desgustação de vinhos em
2012 com chave de ouro”, conta Felipe Cruz, gerente do restaurante. O sommelier Armando Bisogni,
membro da Associação Brasileira de Sommeliers
(ABS) e professor do Senac, foi convidado para discursar sobre os principais rótulos e analisou três

métodos de produção dessa celebrada bebida.
Entre os vinhos degustados estavam o Veuve
du Verney Brut, originário da França e produzido
pelo método Charmat, o Cava Jane Ventura
Grand Reserva Brut Nature Vintage 2007, da Espanha, com método Champenoise, o Deutz Brut
Classic, produzido na França com o método
Champenoise e o italiano Asti Spumante, pelo
método Asti. Todos harmonizados com diferentes pratos que realçaram ainda mais a qualidade
das bebidas.
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As harmonizações:

Alamos Extra Brut – queneles de bacalhau
e banana da terra, bolinho de arroz negro
e catupiry

Deutz Brut Classic – Raviolão de lagosta
em bisque e manteiga de crustáceos

Cava Jane Ventura – Galeto em crosta de
brioche e molho cítrico

Fotos: Rodney Domingues

Veuve du Vernay – Polvo crocante ao açafrão espanhol

Asti – Creme de baunilha e chocolate
branco brulee
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Meio ambiente

Bandeira Azul
Um guia rápido para adotar medidas responsáveis
em prol do ambiente marinho e costeiro

U

ma das metas do programa Bandeira Azul, adotado pela Marinas Nacionais, é elevar o grau de conscientização dos usuários para a necessidade de proteger o ambiente marinho e costeiro e
incentivar ações para a resolução dos problemas existentes.
Abaixo, estão algumas das condutas que os
usuários da Marinas Nacionais podem adotar
para colaborar com a qualidade da água do
mar e dos recursos hídricos:
> não lançar lixo ao mar ou ao longo da costa;
> não esgotar águas dos sanitários junto às
costas ou em áreas sensíveis;
> não despejar resíduos venenosos ou tóxicos (óleo, tintas, baterias usadas, produtos
de limpeza, etc) no mar. Depositar todos esses resíduos nos contêineres apropriados
existentes na Marinas Nacionais;
> ao adquirir ou utilizar tintas, detergentes e
outros produtos de limpeza, dar preferência
àqueles que são “amigos do ambiente”;
> reportar imediatamente às autoridades res-

ponsáveis, a ocorrência de poluição ou outras violações às leis ambientais;
> não recorrer a práticas proibidas de pesca e
respeitar os períodos de defeso das espécies;
> proteger a flora e a fauna marinha, não perturbando a reprodução dos pássaros ou de
mamíferos marinhos;
> respeitar as zonas naturais, vulneráveis ou
protegidas;
> evitar danos no fundo do mar, por exemplo,
quando se fundeia a embarcação;
> não perturbar a faina de pesca, nem causar
avarias nos aparelhos dos pescadores;
> não comprar ou usar objetos feitos a partir
de espécies protegidas, ou provenientes de
achados da arqueologia submarina;
> encorajar outros navegadores a cuidarem
do meio ambiente.
A bordo de sua embarcação, você pode desempenhar um importante papel na defesa do
meio ambiente. Colabore!
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Gastronomia

Coluna da degustação

Spritz Aperold Vinho é paisagem
é refrescância engarrafada
Por Rodlfo Chaves*

U

m dia de sol, verão, brisa do mar e
você na “proa e numa boa”. Momento sublime que necessita de
algo mais.
Que tal um SPRITZ?
O Spritz Aperold é um drink extremamente
refrescante. Típico do Veneto, na Itália, é
bastante bebericado em toda a Europa e
por aqui, em terras tupiniquins.
Sua composição veneciana, além de ser
acrescida do seu autóctone prosseco, leva
também APEROL, um biter de base cítrica
extraído de suas famosas laranjas vermelhas, um mix de ervas e o ruibarbo, um grandioso estimulante digestivo.
Sua receita é de simples preparo e montado diretamente em sua taça.
Primeiramente você acrescenta:
- gelo a gosto
- 1 rodela de laranja
- 3 partes de prosseco
- 2 partes de aperol
- 1 parte de água com gás
Drink pronto! Curta os melhores momentos do seu verão!
* Ricardo Batista é Maitre do
Restaurant La Marina

Ricardo Batista

Por Ricardo Batista

C

aros leitores, vou apresentar as principais conjunturas
que levam os vinhos a serem o que realmente são
como, legislação, aspectos de agronomia, geografia
e tradição. Nesta edição será abordado o Uruguai.
Com prestigiada produção de qualidade de vinhos tintos,
a história da produção vitivinícola do Uruguai é capitaneada
graças às excelentes condições de adaptação para a uva
francesa Tannat, que no sudoeste de seu pais de origem, o
Madiran, é chamada de Côt.
Mas, amigos leitores, esse país não tem sua fama atrelada
somente aos grandes vinhos tintos de Tannat. É um dos países que tem o maior consumo per capta de vinhos roses do
planeta e boa produção de vinhos brancos que merecem
nossa atenção, sem sombra de dúvidas.
Vinhos tintos produzidos a partir dos cortes Tannat/Merlot,
Tannat/Cabernet Sauvignon ou Tannat/Syraz, têm grande qualidade. Os brancos de Sauvignon Blanc ou Chardonnay encabeçam os brancos de qualidade. Mas atenção para os vinhos produzidos a partir do corte Chardonnay com a uva
Viognier, são muito bons e valem a procura pelos melhores
produtores e a degustação desses grandes vinhos brancos.
Os Super Tannat’s modernos de hoje, pouca semelhança
têm com os Tannat’s do passado, sendo produzidos com
todo o refinamento tecnológico merecido no vinhedo e dentro
da vinícola, produzindo assim vinhos com taninos mais sedosos, com boa concentração de aromas de sabores frutados,
aliados ao afinamento em barricas de carvalho francês ou
americano. Esses vinhos figuram entre os de grande qualidade da América do Sul.
A região que carrega a grande força de produção de vinhos
de qualidade é a Canelones, situada no extremo sul deste
país vinícola. Com produção média de 14.5 t por hectare e
consumo de 30 litros per capita/ano, ocupa a posição 9 em
consumo de vinhos no mundo. Destes, 94% de vinhos nacionais e 6% de vinhos importados. 100% da colheita é manual,
sua geografia conta com terrenos planos e solos argilosos a
calcário.
Já o clima tem forte influência do Atlântico, é temperado e
úmido, com invernos frios e verões quentes. As chuvas têm,
em média, 900 a 1000 mm anuais, mais no inverno. A varietal
Tannat corresponde a 1/3 área plantada.
Vinho do mês: Grand Tannat Premium - Bodegas Montes
Toscanini (Uruguai)
* Rodolfo Chaves é professor da Associação Brasileira de Sommelier (ABS-SP) e sommelier profissional há mais de 10 anos. Trabalha
como sommelier master de vinhos e cervejas na Casa Flora Importadora; é embaixador dos vinhos de Bordeaux no Brasil pelo CIVB.
Facebook: www.facebook.com/rodolfo.sommelier
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Evento

Café social

Rodney Domingues

Equipe do Restaurant La Marina foi conhecer como é produzido o
café que servem aos clientes

A equipe do La Marina recebendo as explicações de Marcos Croce, proprietário da FAF. À direita,
Felipe Croce, especialista em cafés, durante a prova dos grãos comercializados pela FAF

D

esde outubro de 2012, o Restaurant La
Marina tem inovado na hora de servir
uma das bebidas mais apreciadas no
mundo: o café. Utilizando de um café
com perfil de torra segmentado, ou seja, personalizado exclusivamente para o restaurante.
Além de servido no restaurante, o café também está disponível para venda em pacotes de
250 e 500 g. Produzido na Fazenda Ambiental Fortaleza (FAF), localizado no distrito de Igaraí, em
Mococa, interior de São Paulo, o produto, por ser
produzido em cultivo orgânico em processo natural, se diferencia pelo sabor e aromas únicos.
Em janeiro, o gerente do restaurante La Marina,
Felipe Cruz, e o garçom, Joselito Isidro de Melo,
estiveram na FAF em uma visita. “Participamos de
provas de cafés de várias regiões, fizemos torras
de grãos, degustamos produtos de cultivo totalmente orgânico, que fazem parte da alimentação de quem vive no lugar, e discutimos sobre
vários assuntos voltados à gastronomia”, conta.
O responsável pelo controle de qualidade dos

grãos comercializados pela FAF, Felipe Croce,
anfitrião da visita, explica que as pessoas estão
buscando um novo modelo de comprar alimentos.
“Elas querem ter controle sobre o que comem,
querem saber a procedência, como é produzido, quem é o produtor, se tem certificação.”
Exatamente o que Felipe Cruz foi comprovar
na fazenda. “Queríamos ver como o café é plantado, qual a preocupação que as pessoas envolvidas têm com o produto final, entender como
se produz um café de qualidade e firmar essa
parceria que temos com eles”, diz. Felipe Cruz
ficou muito satisfeito com o que viu. “A atmosfera
do lugar é sensacional, as pessoas são incríveis.
A filosofia de cultivo é voltada às práticas sustentáveis e o sistema de parcerias é o que gostaríamos de ver em cada canto do nosso país.”
Felipe Cruz ressalta que, além da qualidade, o
produto comercializado pela FAF traz consigo
outros benefícios. “O nosso cliente está consumindo um produto que carrega atributos ecológicos e sociais.”
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Decoração

Como guardar
objetos de
valor no barco
Por Karol de Paula

Todo o café crescido na Fazenda Ambiental
Fortaleza (FAF), localizada em Mococa, é orgânico. Mais do que isso, o método utilizado no
cultivo é natural. Explicando melhor, a planta
sofre a mínima interferência da mão do homem. Trata-se de um café natural da floresta.
Não são espalhados nenhum tipo de composto nem podados os galhos do café e os
grãos secam nos próprios galhos. As poucas
interferências que são feitas no seu processo
natural de crescimento são a inseminação de
árvores entre os pés de café para provê-los de sombra e a limpeza do solo aos pés das plantas,
quando necessário, para facilitar a colheita.
A FAF recebeu uma certificação orgânica
concedida pelo Instituto Biodinâmico, que
atende as normas dos padrões europeus de
International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM).
O café, além de mais saboroso, nutritivo e
saudável, contribui para o sustento da terra e
preservação do meio-ambiente.

Divulgação

Café orgânico e natural

C

omo guardar com segurança
joias, relógios, dinheiro, ou até
mesmo documentos, dentro
do barco? Uma solução que
sempre sugiro aos meus clientes é uma fechadura eletrônica, que pode ser instalada
tanto em gavetas, quanto em armários. O
modelo Milre 1200, da Tecnol, opera com
senhas de 4 a 12 dígitos, dispensa o uso
de puxador e tem fechamento automático
após 7 segundos depois de encostar a gaveta. Tem também alarme caso forcem a
abertura, iluminação no painel para digitação no escuro e aviso sonoro caso as baterias estejam no fim. Opcionalmente, pode-se obter uma chave digital (token). Funciona por meio de três pilhas alcalinas tipo
AA. Simples e prático.
Até a próxima!

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

Aviso de saída
e chegada
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 apresenta dicas de comportamento seguro e consciente. O texto abaixo foi extraído do Capítulo 4, da NORMAM-03:
0406 - AVISO DE SAÍDA E CHEGADA
a) O Aviso de Saída, cujo modelo encontra-se no
Anexo 4-A, visa a estabelecer controles e informações
de forma a que seja possível a identificação e localização da embarcação em caso de socorro e salvamento. Pela mesma razão, o Comandante deverá comunicar, pelo meio mais conveniente, a sua chegada;
b) É responsabilidade do Comandante da embarcação ter a bordo o material de navegação e salvatagem compatível com a singradura a ser realizada
e o número de pessoas a bordo;

c) Antes de sair para o passeio ou viagem o Comandante da embarcação deve tomar conhecimento das previsões meteorológicas disponíveis. Durante o passeio ou viagem o Comandante deverá estar
atento a eventuais sinais de mau tempo, como
aumento da intensidade do vento, do estado do
mar e a queda acentuada da pressão atmosférica;
d) Os navegantes deverão levar em consideração, no planejamento da singradura, as recomendações contidas no Anexo 4-B.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
As horas listadas não são corrigidas para o horário de verão. Fonte: Marinha do Brasil

Janeiro
Lua Crescente
SÁB 26
02:56 1.4
08:28 0.3
14:21 1.4
20:49 0.1
Lua Cheia
DOM 27
03:24 1.4
09:08 0.3
14:51 1.4
21:26 0.1
SEG 28
03:54 1.4
09:49 0.2
15:17 1.4
22:04 0.1
TER 29
04:19 1.4
10:24 0.3
15:53 1.4
22:43 0.1
QUA 30
04:47 1.3
11:02 0.3
16:26 1.4
23:17 0.2
QUI 31
05:11 1.2
11:43 0.4
17:06 1.3
23:59 0.3

Fevereiro
SEX 01
05:39 1.1
12:28 0.5

17:56 1.2
SÁB 02
00:45 0.4
06:04 1.0
13:26 0.5
19:04 1.1
Lua minguante
DOM 03
01:41 0.6
06:23 0.8
08:51 0.8
10:53 0.9
14:51 0.5
21:28 1.0
SEG 04
03:00 0.7
05:15 0.8
07:38 0.7
12:00 0.9
16:26 0.5
TER 05
00:00 1.1
07:54 0.6
12:54 1.1
17:43 0.3
QUA 06
01:04 1.2
08:13 0.6
13:36 1.2
18:39 0.2
QUI 07
01:53 1.4
08:36 0.5
14:08 1.2
19:26 0.1
SEX 08
02:30 1.4

08:45 0.5
14:39 1.3
20:09 0.0
SÁB 09
02:54 1.4
08:58 0.4
14:58 1.3
20:51 -0.1
Lua nova
DOM 10
03:09 1.4
09:17 0.4
15:09 1.4
21:28 -0.1
SEG 11
03:17 1.4
09:45 0.4
15:21 1.4
22:06 0.0
TER 12
03:38 1.4
10:08 0.3
15:43 1.4
22:47 0.1
QUA 13
04:00 1.4
10:38 0.4
16:06 1.4
23:21 0.2
QUI 14
04:24 1.3
10:58 0.4
16:36 1.3
SEX 15
00:00 0.3
04:54 1.3
11:09 0.5

17:04 1.2
SÁB 16
00:45 0.5
05:23 1.2
10:38 0.5
17:39 1.0
Lua crescente
DOM 17
01:38 0.6
05:58 1.1
10:58 0.6
18:49 0.9
SEG 18
02:47 0.7
06:43 1.0
11:30 0.7
13:02 0.7
15:02 0.7
23:45 1.0
TER 19
04:02 0.7
08:09 0.9
17:32 0.6
QUA 20
00:23 1.1
05:13 0.6
12:04 0.9
18:17 0.4
QUI 21
00:58 1.2
06:08 0.5
12:45 1.1
18:51 0.3
SEX 22
01:34 1.3
06:54 0.4
13:17 1.2
19:23 0.2

SÁB 23
02:06 1.4
07:36 0.3
13:49 1.3
19:58 0.1
DOM 24
02:41 1.5
08:15 0.2
14:17 1.4
20:34 0.1
Lua cheia
SEG 25
03:09 1.5
08:56 0.2
14:45 1.5
21:09 0.0
TER 26
03:38 1.5
09:34 0.2
15:13 1.5
21:47 0.1
QUA 27
04:00 1.4
10:11 0.2
15:45 1.5
22:21 0.1
QUI 28
04:19 1.3
10:53 0.2
16:15 1.5
22:58 0.2

Março

SEX 01
04:41 1.2
11:32 0.3
16:56 1.4
23:36 0.4

SÁB 02
05:00 1.1
12:15 0.4
17:39 1.3
DOM 03
00:13 0.5
05:09 0.9
13:09 0.4
18:34 1.1
Lua minguante
SEG 04
01:09 0.7
04:28 0.8
08:08 0.7
10:41 0.8
14:21 0.5
23:04 1.0
TER 05
07:41 0.7
11:43 0.9
15:56 0.5
QUA 06
00:21 1.1
07:49 0.6
12:30 1.0
17:24 0.4
QUI 07
01:06 1.3
08:02 0.5
13:08 1.2
18:26 0.2
SEX 08
01:45 1.4
08:19 0.5
13:45 1.3
19:09 0.1
SÁB 09
02:08 1.4

08:24 0.4
14:11 1.3
19:49 0.0
DOM 10
02:24 1.4
08:28 0.4
14:32 1.4
20:24 0.0
Lua nova
SEG 11
02:34 1.4
08:47 0.3
14:49 1.4
21:04 0.0
TER 12
02:49 1.4
09:13 0.3
15:08 1.5
21:41 0.0
QUA 13
03:06 1.4
09:45 0.3
15:34 1.5
22:17 0.1
QUI 14
03:32 1.4
10:15 0.3
16:00 1.4
22:56 0.2
SEX 15
03:58 1.3
10:45 0.3
16:30 1.3
23:32 0.4
SÁB 16
04:23 1.3
11:06 0.4

17:02 1.2
DOM 17
00:06 0.5
04:53 1.2
10:41 0.5
17:39 1.1
SEG 18
00:54 0.7
05:19 1.1
10:54 0.6
18:38 0.9
Lua crescente
TER 19
02:00 0.7
05:58 0.9
14:00 0.6
23:17 1.0
QUA 20
03:47 0.8
07:41 0.8
16:26 0.6
QUI 21
00:00 1.1
05:13 0.7
11:30 1.0
17:43 0.5
SEX 22
00:38 1.2
06:02 0.5
12:13 1.1
18:24 0.4
SÁB 23
01:11 1.3
06:39 0.4
12:54 1.2
19:00 0.2
DOM 24
01:49 1.4

07:15 0.3
13:28 1.4
19:34 0.2
SEG 25
02:19 1.5
07:54 0.2
14:00 1.5
20:11 0.1
TER 26
02:51 1.5
08:34 0.1
14:30 1.5
20:51 0.1
Lua cheia
QUA 27
03:15 1.4
09:13 0.1
15:02 1.6
21:26 0.1
QUI 28
03:36 1.4
09:56 0.1
15:34 1.6
22:04 0.2
SEX 29
03:54 1.3
10:39 0.1
16:06 1.5
22:41 0.3
SÁB 30
04:09 1.2
11:21 0.2
16:47 1.4
23:17 0.5
DOM 31
04:24 1.0
12:08 0.3
17:28 1.3

S e g u r o s

Um seguro que vai além. Assim é a Safe Boat.
A SAFE BOAT está no mercado de seguros náuticos há mais de 15 anos, além do atendimento
diferenciado, buscamos sempre inovar. Dando continuidade às nossas ações, destacamos a parceria
Multiplus, onde ao contratar o seu seguro, você ganha pontos e pode trocar por várias opções de
prêmios.
Se estar com seu bem assegurado já é ponto para você, imagine poder resgatar esses pontos e
desfrutar com toda tranquilidade o que a vida tem de melhor. Ponto para todos!

Ao contratar
seu seguro com
a Safe Boat...

... você ganha
pontos Multiplus
que viram:

passagens aéreas,
diárias em hotéis
e mais de 50 mil
opções de prêmios!

Fazer seguro
com a Safe
Boat é ponto
para você.

Vistorias em todo o Brasil
Apólices e taxas diferenciadas

Orientação na contratação das principais coberturas
Assessoria e agilidade na liquidação de sinistros

Ao contratar o seguro de sua embarcação, o valor é revertido em pontos Multiplus:

a cada R$ 1,00 você ganha 1 ponto.
* Informe-se sobre condições e regulamento no site: www.multiplusfidelidade.com.br

Alguns parceiros da rede:

www.safegroup.com.br | São Paulo (11) 3672 6060 | Marina Astúrias (13) 3354 5540

OPORTUNIDADES EM SEMINOVOS!
Intermarine
600 Full 2004
2 MAN 800 hp

Intermarine 520 Full 2005

Intermarine 500 Full 2001

Azimut 48 2011

Intermarine 480 Full 2008

Intermarine 460 Full 2005

Intermarine 435 Full 2010

Azimut 43 2012

Intermarine 380 Full 2008

2 Volvo D12 675 hp

2 Volvo D9 500 hp

2 Volvo Penta D12 675 hp

2 Volvo Penta D6 435hp

2 Cummins 600 hp

2 Cummins 480 hp

2 Volvo IPS 600 hp

2 Volvo D6 370 hp

Algumas fotos são ilustrativas. Barcos sujeitos à disponibilidade de estoque.

Consulte outras ofertas em www.spmarine.com.br
Conheça a nova linha da Intermarine.

Representante oficial Intermarine em todo o país

www.spmarine.com.br

São Paulo (11) 3581-4646

Angra dos Reis-RJ | B.Camboriú-SC | Caraguatatuba-SP | Curitiba-PR | Guarujá-SP | Salvador-BA

