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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Bom apetite
Conheça os pratos do Restaurant
La Marina, cheios de refinamento
e sabor brasileiro

Marinas Nacionais instala boias de
sinalização náutica no Canal de Bertioga,
no acesso à bacia de atracação
Reunião do plano de manejo da ESEC
Tupinambás na Marinas Nacionais tornou-se
uma grande oportunidade para esclarecimentos

Ana Paula Lopes

O gestor do Parque Estadual Marinho da
Laje de Santos, José Edmilson de Araujo
Mello Junior, conta a importância e os
desafios em proteger a Laje de Santos
A importância dos EPIs, equipamento que
salvam vidas
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Carta ao leitor

E

ntre os investimentos feitos nos últimos
anos pela Marinas Nacionais, um dos
mais importantes foi relativo à sinalização náutica, com o objetivo de ordenar
e dar segurança aos navegadores da região.
As boias instaladas no Canal de Bertioga e diversos esforços e tratativas com os órgãos públicos para controlar a velocidade de navegação, também foi alvo de nossa atuação. Neste
ano, complementando a sinalização, instalamos boias na entrada da bacia de atracação,
para evitar possíveis abalroamentos com as
poitas do píer flutuante. Desejamos contar com
a colaboração de todos para respeitarem e
obedecerem a sinalização.
Nesta edição, destacamos o franco debate
que a Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás,
que administra a região do Arquipélago de Alcatrazes, realizou com os marinheiros da Marinas Nacionais, formando multiplicadores das
orientações e informações repassadas não só
da região de Alcatrazes, mas das áreas do Parque Estadual Marinho Laje de Santos e da APA
Marinha Litoral Centro.
Aproveitamos a presença do gestor do Parque
Estadual Marinho Laje de Santos, José Edmilson
de Araujo Mello Junior, na Marinas Nacionais,
para uma conversa sobre os desafios e importância dessa rica região. Não deixe de ler.
Finalmente, fique atento ao calendário de
eventos divulgado pelo Restaurant La Marina
para 2013. Aguardamos a sua prestigiosa presença. 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

Responsabilidade social

Selo
UNICEF
2013
Marinas Nacionais recebe o
selo de Empresa Solidária à
Infância do Unicef

P

elo segundo ano consecutivo, a Marinas Nacionais obteve o selo “Empresa
Solidária à Infância”, concedido pela
United Nations Children’s Fundao (UNICEF), em português, Fundo das Nações Unidas para a Infância, às empresas que realizam
doações destinadas às crianças mais carentes, para que possam sobreviver e se desenvolver, aprender, crescer sem violência e proteger-se do HIV/AIDS.
O administrador da Marinas Nacionais, Alejandro Rodriguez, exalta o trabalho do órgão,
ligado às Nações Unidas. “A UNICEF realiza um
trabalho muito sério para garantir uma vida melhor para crianças e adolescentes, por meio da
defesa de seus direitos.”
Apenas as doações não são suficientes para
merecer o selo. 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.
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Navegação

Sinalização
para a segurança
Sistema de sinalização no Canal de Bertioga delimita a
área de manobra de acesso à bacia de atracação
Posto

MN

Posto

Maré vazante

Canal de Bertioga

Canal de Bertioga

Foto e infográfico: Rodney Domingues

MN

À esquerda, o trajeto correto, passando entre as boias sinalizadoras. À direita, o trajeto incorreto, onde o barco
pode ser arrastado pela força da maré vazante e se chocar com as poitas do píer flutuante (amarelas)

A

Marinas Nacionais instalou um conjunto de boias de sinalização náutica
no Canal de Bertioga, para auxiliar a
navegação das embarcações na entrada da bacia de atracação.
O objetivo é demarcar os limites navegáveis e a
área de manobra dessa região. “O sistema de sinalização permite ao navegador realizar a manobra
em segurança, distante das poitas do píer flutu-

ante existente na região”, explica o diretor da Marinas Nacionais, Juan Alfredo Rodriguez. “Durante a
maré vazante, existe o risco de a manobra ser atrapalhada pela força das águas, jogando o barco
para perto das poitas e causando acidentes.”
A sinalização náutica também permite uma
circulação mais organizada e eficaz numa área
com grande demanda de circulação, seja de
saída, quanto de entrada.
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Agenda

Eventos do La Marina
O Restaurant La Marina preparou uma programação
completa de eventos, que terá início no dia 7 de abril

A

dia 7 de abril, com o André Almeida, coffee Hunter e especialista em cafés, em um workshop de
cafés, onde serão demonstrados os diferentes
métodos de extrair café.
Já no dia 20 de abril, será a vez da degustação
de cervejas alemãs, com o sommelier de cervejas, Fernando Gurgel.
A programação segue com muitas outras atividades:

www.fotonativa.com.br

agenda de eventos para 2013 do
Restaurant La Marina está cheia de
atrações. São atividades para quem
gosta de boa música, vinhos, cerveja
e cafés, mas principalmente, para os amantes
da gastronomia.
A programação será enriquecida com o conhecimento de profissionais conhecedores da
arte de comer e beber. O primeiro evento será no

Dia 7 de abril, às 10h
Workshop de Café – Os diferentes métodos de extração de café, com André Almeida (coffee hunter
e especialista em cafés)

Dia 5 de outubro, às 20h
Degustação de Cervejas – Cervejas Artesanais,
com Fernando Gurgel (sommelier de cervejas)

Dia 20 de abril, às 20h
Degustação de Cervejas – Cervejas alemãs, com
Fernando Gurgel (sommelier de cervejas)

Dia 10 de novembro, às 10h
Workshop de Café - Qualidade dos grãos e perfil
de torra, com André Almeida (coffee hunter e especialista em cafés)

Dia 11 de maio, às 20h
Confraria de Vinhos – Os brancos da Alsácia, com
Armando Bisogni (sommelier)

Dia 16 de novembro, às 20h
Confraria de Vinhos – Portugal: Nem só de Porto
vive o Douro, com Armando Bisogni (sommelier)

Dia 8 de junho, às 20h
Boteco La Marina – Samba e Comida brasileira.

Dia 7 de dezembro, às 14h
Sushi Lounge – DJ e Sushi Bar

Dia 7 de julho, às 10h
Workshop de Café – O café e suas variedades,
com Felipe Croce (produtor e especialista em café)

Dia 21 de dezembro, às 20h
Confraria de Vinhos – As cepas brancas da Alemanha, com Armando Bisogni (sommelier)

Dia 13 de julho, às 20h
Confraria de Vinhos – Vinhos de Bordeaux 0– França, com Maurício Leme (sommelier)
Dia 10 de agosto, às 20h
Boteco La Marina – Tango e Comida Argentina
Dia 7 de setembro, às 20h
Confraria de Vinhos – A Cabernet Sauvignon e
seus terroirs, com Armando Bisogni (sommelier)

É só anotar na agenda e participar.
Observação: este é um calendário prévio. Algumas datas podem sofrer alterações, que serão
devidamente comunicadas pelo site da Marinas
Nacionais ou pela página do restaurante no Facebook: https://www.facebook.com/rest.la.marina
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Coleta seletiva

Pequenas ações,
grandes resultados
Fotos: Daniela M. Silva

Coleta seletiva contribui também com a cidade

O

s contêineres de coleta de resíduos
espalhados pela Marinas Nacionais
ganharam nova sinalização. Agora,
existe um recipiente para receber recicláveis, como papelão, vidro, plástico e metais
e outro para orgânicos não recicláveis, como
restos de alimentos.
“No entanto, os resíduos reciclados deverão ser
lavados e/ou estarem livres da presença de restos
de alimentos ou líquidos”, explica Leila Pio dos
Santos, responsável pelas atividades ambientais
da Marinas Nacionais.

Em março, os colaboradores da Marinas Nacionais que trabalham diretamente com a coleta, receberam um treinamento sobre como fazer a separação, manter em bom estado as lixeiras e a área de gerenciamento de resíduos
(baias), e acompanhar o serviço de coleta pública. “A Prefeitura do Guarujá cadastrou uma
cooperativa de catadores que vivem da renda
do material encaminhado a indústrias beneficiadoras”, conta Leila. “Apoiar essa ideia é muito importante porque gera emprego e renda às
famílias do município.”

Reciclar é contribuir com a redução da poluição, evitar novos desmatamentos, reduzir o consumo de energia na
fabricação de produtos, aumentar o tempo de vida de um aterro sanitário e causar menos impactos.
Veja o tempo de degradação de cada resíduo:
6 meses

10 anos

100 anos

Papel

Alumínio

Plástico

500 anos

Pilhas e
baterias

4 mil anos

Vidro
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SST

Uso nobre
O EPI tem a importante missão de proteger a
saúde e integridade física do trabalhador

O

uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) é essencial à proteção do trabalhador e, em muitos casos, pode proporcionar a redução
de custos ao empregador, ao evitar o pagamento de adicional de insalubridade ou possíveis indenizações por danos morais ou materiais causados pela falta de utilização do EPI.
Entretanto, além do empregador fornecer o
EPI ao empregado, é necessário a fiscalização
de modo a garantir que se faça uso correto do
equipamento, sob pena de advertência e suspensão e, persistindo a não utilização, a demissão por justa causa.
O setor de Saúde e Segurança no Trabalho (SST)
da Marinas Nacionais presta todo o tipo de suporte aos colaboradores, aos donos de embarcações, prestadores de serviço e autônomos.
“Há vários tipos de EPI´s de acordo com o tipo
de atividade ou dos riscos que ameaçam a segurança e a saúde do trabalhador e da parte do
corpo que se pretende proteger”, explica Elisabeth Ferreira, responsável pelo setor de SST.
Mesmo para atividades corriqueiras de limpeza e manutenção do barco, os EPIs devem ser
fornecidos pelo empregador, de acordo com a
Norma Regulamentadora 6 (NR6), do Ministério

do Trabalho. Entre eles, protetores auriculares,
máscaras e filtro, óculos e viseiras, capacetes,
luvas e mangotes, sapatos, botas e botinas, cintos de segurança e cinturões.
Por outro lado, o empregado também possui
obrigações, como utilizar o EPI apenas para a
finalidade a que se destina, responsabilizar-se
pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso pessoal.
Um dos principais obstáculos para a conscientização do uso do EPI, além do desconhecimento da obrigatoriedade, é a autoconfiança. “A pessoa
se sente imune aos riscos porque muitos deles
causam problemas em longo prazo”, conta Elisabeth. “O uso de politrizes ou a entrada na casa
de máquinas do barco com o motor ligado pedem
o uso de protetores auriculares, por exemplo.”
O EPI tem a nobre missão de proteger a vida
humana contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde. Basta usá-lo com consciência.
A Marinas Nacionais adquiriu uma
cadeira de rodas manual para
empréstimo temporário e utilização
em casos de emergência.
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Entrevista

Santuário
ecológico

O gestor do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, José
Edmilson de Araujo Mello Junior, conta a importância e os desafios
em proteger a Laje de Santos e seus ecossistemas

P

Rodney Domingues

rincipal ponto
de mergulho e
foto submarina
do país, por causa da grande visibilidade,
o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos
(PEMLS) foi criado em
27 de setembro de 1993,
para proteger a sua rica
diversidade e importância biológica.
Pertencente ao município de Santos, possui
5 mil hectares e inclui não
apenas a Laje de Santos,
mas também os Parcéis (formações rochosas
submersas) como o do Bandolim, das Âncoras,
Brilhante, do Sul e Novo, além dos Rochedos conhecidos como Calhaus.
Nesta entrevista com o gestor do parque, José
Edmilson de Araujo Mello Junior, que esteve na
Marinas Nacionais participando de uma palestra
realizada com os marinheiros, em março, o maior
desafio enfrentado pela unidade é a pesca,
amadora ou profissional, que é ilegal. Por ser um
parque, José Edmilson explica que a área é
aberta à visitação e avistagem, além de receber
atividades de educação ambiental e científicas,
desde que autorizadas pela PEMLS.

Qual a importância da preservação dessa região?
Essa região abriga grande diversidade biológica,
com 196 espécies registradas. É também área
de pouso e alimentação de aves marinhas, cardumes de espécies de ordem comercial e local
de imigração de espécies protegidas, como a
raia jamanta.

Quais os maiores desafios enfrentados pelo
Parque Estadual Marinho Laje de Santos?
O maior desafio é o
combate à pesca,
amadora e profissional, ilegal no local.
Por que é proibido pescar nessa região?
O Parque Estadual Marinho Laje de Santos
(PEMLS) é uma unidade de conservação de
proteção integral, onde
somente é permitido uso indireto dos recursos
naturais para preservação da biodiversidade
(segundo SNUC – lei 9985 do ano de 2000).
Qual o tipo de ação irregular mais flagrada?
A pesca amadora, com embarcações que param ilegalmente no local para prática da atividade pesqueira.
O que acontece com quem for pego pescando?
Além de ter os materiais de pesca apreendidos,
quem for flagrado em ato ilegal será autuado,
encaminhado à delegacia e responderá por crime ambiental. A fiscalização no PEMLS é realizada
em parceria com a Polícia Militar Ambiental.
Quais atividades são realizadas para a conscientização sobre a preservação dessa área?
Além da página virtual www.ambiente.sp.gov.br/
parque-estadual-marinho-laje-de-santos, a unidade de conservação orienta as operadoras de
mergulho que trabalham na região, oferece mo-

Divulgação/ Fundação Florestal
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O PEMLS recebe, anualmente, cerca de 4 mil visitantes. O ingresso custa R$ 6,00 e pode ser adquirido
no escritório da unidade, que fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 194 – Ponta da Praia – Santos
(SP). Mais informações: (13) 3261-8323 ou email pem.lajedesantos@fflorestal.sp.gov.br.

nitor capacitado aos visitantes e realiza campanhas voltadas à conscientização de pescadores. O PEMLS também possui suas delimitações na carta náutica 1711 da Marinha do Brasil.

Quais são as exigências para visitar essa área?
Para assegurar o compromisso de preservação da
área com a redução de impactos oriundos da visitação, o PEMLS tem um Plano Emergencial de uso
público. Entre outras coisas o Plano estabelece uma
capacidade de suporte para a Laje de Santos,
calculada em 85 mergulhadores por dia.
As visitas devem ser acompanhadas por monitores ambientais, das operadoras de mergulho
credenciadas na Portaria do Diretor Geral do Instituto Florestal de 07 de novembro de 2002.
Além disso, o visitante deve consultar o PEMLS previamente para saber quais são as con-

dições para mergulho na unidade de conservação. A atividade na Unidade de Conservação de
Proteção Integral requer certificação emitida por
organização de treinamento competente, atendimento às normas do IBAMA para Avistagem
de Cetáceos, não lançar resíduos sólidos nas
águas, entre outros.

De qual maneira o comandante de uma embarcação esporte-recreio pode colaborar com a
preservação do parque?
As embarcações que navegam pelas águas do
PEMLS devem respeitar as restrições à pesca,
atender as regras de fundeio (permitido fundear
em profundidade de 30m), não praticar atos
que possam poluir o local e colaborar com a
divulgação das regras de preservação da unidade de conservação.
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Evento

Um rico diálogo
Reunião sobre o plano de manejo da região de Alcatrazes deu
oportunidade de esclarecimento e expressão dos participantes

O gestor da APA Marinha Litoral Centro, Marco Campolim, palestrando para a numerosa plateia

M

ais do que uma reunião, o evento realizado pela Estação Ecológica (ESEC)
Tupinambás na Marinas Nacionais,
no dia 14 de março de 2013, foi um
grande bate-papo. O objetivo era discutir o plano de manejo da unidade, que está sendo elaborado com a participação de diversos segmentos da sociedade, nos municípios do entorno da região de Alcatrazes.
Participaram marinheiros da Marinas Nacionais, de marinas da região, representantes do
setor público e de outras duas unidades de conservação, a Área de Proteção Ambiental (APA)
Marinha Litoral Centro e do Parque Estadual Marinho Laje de Santos, que fizeram uma breve exposição sobre as características dessas regiões e
desafios enfrentados na sua conservação.

Apresentações
A primeira apresentação foi do gestor da APA Marinha Litoral Centro, Marco Campolim, que explicou
que a região é a maior unidade de conservação
marinha brasileira, com cerca de 450 mil ha. “Foi
uma oportunidade para a divulgação das atividades e normas que regem estas áreas protegidas

com este público ligado a navegação de esporte e recreio e ter o retorno deles sobre as dificuldades e problemas desse setor.”
Em seguida, o gestor do Parque Estadual Marinho Laje de Santos, José Edmilson de Araujo
Mello Junior, mostrou a fauna existente na região
da Laje de Santos e explicou que é permitida a
visitação da região desde que comunicada e
autorizada pela gestão do parque.

Os desafios da região de Alcatrazes
A apresentação da ESEC Tupinambás foi realizada pela chefe da estação, Kelen Leite, que começou explanando a proposta de transformação da Estação Ecológica em Parque Ecológico, o
que permitiria a visitação controlada da região.
A chefe da ESEC esclareceu diversas dúvidas
dos participantes, como acesso, passagem, fundeio, pesca e exercícios da marinha brasileira na
região.
De acordo com Kelen, a reunião foi muito positiva. “Foi a oportunidade de começar um processo
de divulgação e aproximação com a região do
Guarujá e Bertioga e também ouvir as demandas da região com relação à unidade.”

A participação dos presentes também foi elogiada pela chefe da ESEC. “As expectativas foram muito bem atendidas, os participantes se
demonstraram interessados em contribuir com o
processo de planejamento da ESEC em Alcatrazes e Ubatuba, se demonstraram preocupados
com a preservação ambiental do local e com os
futuros regramentos que possam ser estabelecidos com o plano de manejo.”
O marinheiro que exerce sua função em um
barco na Marinas Nacionais, Walder Domingues,
elogiou a iniciativa da reunião e acha que deveria
ser estendida aos donos de embarcações. “Foi
bem esclarecedora, mas seria de grande importância uma reunião como essa com os proprietários de barcos, para conscientizá-los de que
existem regras a serem seguidas, fiscalização
rígida e órgãos sérios com o intuito de preservar
a natureza.”

Plano de manejo
No período da tarde, teve início as discussões
acerca do plano de manejo da unidade de conservação (UC), com a coordenação de Lilian Hangae,
da ESEC Tupinambás. Foi explicado que o diagnóstico ambiental já está pronto, com realização
de pesquisas e oficinas com os especialistas.
A reunião realizada na Marinas Nacionais fará
parte do Diagnóstico Socioeconômico, que será realizado no primeiro semestre de 2013. “Além dos
levantamentos das informações
existentes, levantaremos junto aos
“atores sociais” da região, seu entendimento com relação à existência
da UC, demandas e oportunidades de parcerias”, explica Lilian.

Fotos: Rodney Domingues
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Na foto maior, Lilian Hangae coordenando as discussões sobre o plano de manejo. Na foto menor,
Kelen Leite apresentando a ESEC Tupinambás

As manifestações dos participantes eram anotadas em um flipchart. Questões como o impacto das embarcações, a necessidade de se conhecer para preservar e a preocupação com o
monitoramento das atividades na região foram
levantadas por diversos marinheiros. “Os participantes mostraram interesse em continuar contribuindo”, analisa Lilian.

Expedições de
avistagem em Alcatrazes
O organizador das expedições de avistagens
realizadas em Alcatrazes, Julio Cardoso (foto ao
lado), que possui barco na Marinas Nacionais,
também esclareceu aspectos dessa atividade
aos marinheiros. “A nossa região é de
suma importância pelo número de potenciais usuários do futuro Parque de
Alcatrazes. Envolver os formadores de
opinião e discutir com a sociedade interessada é essencial na criação e no
gerenciamento de uma unidade de
conservação. A Marinas Nacionais
está de parabéns pela iniciativa.”
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Novidade

A boa
gastronomia
Cardápio do Restaurant La Marina tem
refinamento e sabor brasileiro

O

restaurante localizado na Marinas
Nacionais surgiu juntamente com o
início das atividades da marina, em
1979. A partir de 2011, o restaurante
La Marina passou por grandes transformações
e investimentos.
O prédio foi totalmente reformado e a cozinha
foi provida de equipamentos modernos, de última geração. A equipe da cozinha ganhou um
estagiário em gastronomia e tem o acompanhamento de uma técnica em nutrição. O salão
climatizado ganhou nova decoração e móveis,
assim como os quiosques à beira do Canal de
Bertioga.
O cardápio, assinado pelo chef e gerente,
Felipe Cruz também conta com novidades. “O
objetivo dos novos pratos é estabelecer um diferencial. Hoje no Guarujá você encontra os

mesmos pratos, só muda o cozinheiro. Queremos proporcionar uma experiência diferente
aos nossos clientes”, explica.
Felipe avisa, porém, que pretende agradar a
todos os clientes na medida do possível. “Não
queremos que o cliente tradicional, o habitué,
perca o vínculo com o restaurante”. A moqueca, por exemplo, é um prato que continua no
cardápio. Ainda é possível, encomendar pratos
que não estão no cardápio. Pedimos aos clientes que nos informem com 24 horas de antecedência para que possamos providenciar os ingredientes.

Refinamento e sabor brasileiro
Uma das novidades do cardápio é o galeto inteiro na grelha, com batata ao alecrim e molho
de ervas com limão. Vindo do mar, uma opção
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Anchova Negra: corada ao azeite extra
virgem, creme de vatapá e salsa vierge

Filé de peixe grelhado ao molho de leite de
coco, camarões, lascas de coco fresco e
azeite de coentro

Chocolate: torta de chocolate meio
amargo ao crocante negresco, ganache
e Porto Ruby

interessante é a Anchova Negra, corada ao
azeite extra-virgem com creme de vatapá e
salsa vierge. “A anchova tem tido uma aceitação muito grande”, conta Felipe.
O novo cardápio realça os sabores nacionais
e levam em conta a preocupação com a sustentabilidade. “O peixe branco do dia, por exemplo,
leva sempre o peixe que está em sua melhor
fase. Introduzimos também, um peixe de rio, o filhote, que é reproduzido em fazendas”, afirma.
O couvert também passou por melhoramentos e possui seis tipos de pães gourmets, que
são assados no próprio dia. Entre as entradas,
destaque para a salada de pupunha com vinagrete de laranja.
O cardápio ficou mais dirigido. ”Alguns pratos foram transferidos para o menu da piscina,
para serem servidos no quiosque e na própria

piscina. O salão climatizado ficou com opções
mais formais”, explica.
Entre as sobremesas, uma opção refrescante, perfeita para o clima quente, é a compota
de abacaxi, sorvete de banana e petit four de
chocolate branco com coco. Outra opção com
sabor brasileiro é o caju cozido no próprio suco
com cachaça ouro e servido com queijo coalho grelhado e lascas de castanhas.
Para fechar com chave de ouro, o La Marina
oferece café coado na mesa com filtro hario,
na frente do comensal, método inédito na Baixada Santista.
O La Marina se firma como opção de qualidade, com uma gastronomia refinada e particular, que aliada à beleza natural que o cerca,
é perfeita para se saborear uma refeição diferenciada na Baixada Santista.

Fotos: Ana Paula Lopes

Pernil de porco glaceado, confit de feijão
preto e Julienne de couve manteiga
crocante
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Meio ambiente

Política de
Meio Ambiente
A Marinas Nacionais formulou a Política de Meio Ambiente, um
dos instrumentos do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), onde
a empresa comunica a seus colaboradores, fornecedores,
prestadores de serviços, clientes e comunidade, sua intenção de
proteger o meio ambiente, em suas operações.

A Marinas Nacionais trabalha em conjunto
com a sustentabilidade através da utilização
consciente da água e proteção desse recurso
em suas atividades e serviços realizados. Promove a melhoria de sua infraestrutura em harmonia com o meio ambiente, juntamente com
o controle dos impactos ambientais, e procura
sempre estar em conformidade com as leis Federais, Estaduais e Municipais.
Portanto, a Marinas Nacionais tem o compromisso de:
> Obedecer e integrar a legislação ambiental
em todas as atividades exercidas na empresa
e, promover a todos os usuários e/ou frequentadores, valores e responsabilidades referentes
à proteção dos recursos naturais, que são ele-

mentos da natureza úteis para sobrevivência do
homem. Como por exemplo, o ar, o solo, as árvores e também a água.
> Identificar as atividades causadoras de danos ambientais a fim de desenvolver meios de
prevenção e controle dos impactos ambientais.
> Desenvolver soluções adequadas para a
geração de resíduos.
> Elaborar, implantar e aperfeiçoar programas de gestão, elevando a qualidade do sistema de gestão ambiental.
> Disseminar a educação ambiental para todos os frequentadores e comunidades.
> Promover a melhoria contínua de seus
serviços e atividades com qualidade e segurança.
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Expedições

V Expedição
em Alcatrazes

20

barcos provenientes da Marinas Nacionais, Iate Clube Barra
do Una (ICBU) e Yacht Club
Ilhabela (YCI) participaram da V
Expedição de Avistagem em Alcatrazes, realizada no dia 2 de março de 2013.
Os céu e mar azuis e um vento forte que soprou do leste marcou o dia, de acordo com um
dos organizadores, Julio Cardoso, diretor do ICBU
e do YCI. “Se por um lado, o vento abriu e limpou
o céu de nuvens, permitindo uma visibilidade de
25 milhas (50 km) ou mais, por outro encarneirou
o mar e dificultou a avistagem de cetáceos .”
Mesmo sem a presença das baleias e golfinhos, Julio afirma que a visão do arquipélago
sobrepujou todo o resto. “Todos puderam apreciar a incrível paisagem de Alcatrazes e ficaram
deslumbrados, mesmo sentindo a falta da presença das baleias e golfinhos.”
A Rede Globo, por meio da afiliada TV Vanguarda, filmou a expedição para uma reportagem sobre a criação do Parque Marinho de Alcatrazes. A próxima avistagem está marcada
para o dia 4 de maio.
As fotos foram gentilmente cedidas por Marcos Eugênio.

Fotos: Marcos Eugênio

Um macho de fragata (Fregata magnificens), à esquerda, todo preto e com o papo
vermelho bem inflado e a fêmea, à direita, com o peito branco e a cabeça preta

Fotos: Aline Boutros

Um atobá-pardo (Sula leucogaster) e, abaixo,
uma área para pouso e descanso dos atobás
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Gestão

Detectando
o clima

D

esde 2011, a administração da Marinas Nacionais lança mão da pesquisa
de clima organizacional, ferramenta de
gestão estratégica de pessoas, onde
são mensurados os níveis de satisfação em relação aos aspectos organizacionais e a interação entre os colaboradores.
“O resultado desse levantamento resultou em
um plano de ações adotado em 2012, em busca
de uma melhoria contínua. Porém, não é possível mudar todos os processos e implantar melhoras em um ou dois anos. Essa melhora ocorre
passo a passo, lenta e positivamente”, explica
Daniela Maria da Silva, responsável pelo setor
de Gestão da Marinas Nacionais. O novo levantamento realizado no final de 2012 mede o impacto das ações adotadas.
Entre os destaques favoráveis, está o nível de
satisfação, que aumentou de 56% na primeira
pesquisa para 65%. Outro dado importante é o
respeito com que o colaborador é tratado no
ambiente de trabalho, que subiu de 62 para 77%.
A definição de critérios justos para promoções foi aprovado por 44% dos entrevistados,
contra 25% em 2011, assim como a satisfação

Rodney Domingues

Pesquisa de clima organizacional revela
crescimento na satisfação dos colaboradores

com as práticas de recompensa e reconhecimento, índice que subiu de 19 para 31%, de
um ano para outro.
Outro item que obteve nota considerável foi o
bom relacionamento entre pessoas da mesma
equipe, que era de 48% e subiu para 72% dos
entrevistados.
Apesar dos aspectos positivos, outros dados
revelam que serão necessários acertos na área
de benefícios, a despeito dos investimentos realizados durante 2012. “O problema pode estar
no prestador contratado para o benefício, mas
a intenção é vincular o melhoramento dos benefícios com o alcance de metas importantes
para a empresa”, conta Daniela.
A pesquisa atingiu o objetivo de identificar oportunidades de melhoria e a elaboração de um
plano de ações. “Mudanças só ocorrem quando há contribuição de todos. É aí que se forma
um time, todos pelo mesmo resultado. Tornar a
empresa um lugar melhor para se trabalhar depende de cada um e de todos. A pesquisa é só
uma das ferramentas e o líder ou encarregado
tem de estar à frente deste time, liderando, motivando, mostrando o caminho”, conclui Daniela.
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Gastronomia

Decoração

Gosto de outono

Cuidados com
o enxoval

O

verão foi embora, o clima continua ameno
e na hora de escolher o que comer ainda
vem na mente a sensação de que estamos
na estação mais quente do ano. A meca,
desconhecida por muitos, pode se mostrar um peixe
muito suculento, e ainda, se acompanhada de uma
boa guarnição pode surpreender você e seus convidados. Experimente!!!

Meca Grelhada em emulsão de moqueca, azeite de
coentro e Crocante de banana
3 porções; tempo 25 minutos
Ingredientes: 450g Lombo de Meca, 1 un. pimentão
vermelho (julienne), 1 un. pimentão amarelo (julienne),
50ml caldo de peixe, 50g cebola branca (julienne), 2
un. dente de alho (laminado), 400g palmito pupunha
fresco (limpo), 5ml limão taiti (suco), 250ml leite de
côco, 40ml dendê, 1 maço de coentro, quanto bom
de sal, quanto bom de pimenta do reino preta, 150ml
óleo de soja, 10ml de azeite, 2 un. banana da terra
(verde) e 1 un. folha de louro.
Método:
- Limpe o lombo de Meca e tempere com o suco
de limão. Refrigere.
- Leve uma panela ao fogo e acrescente um fio de
óleo. Em seguida, acrescente o dendê e frite o alho e
a cebola sem dar cor.
- Acrescente os pimentões e continue fritando até
amolecer.
- Ponha a folha de louro e o caldo de peixe e reduza
ligeiramente.
- Acrescente o leite de côco e cozinhe em fogo baixo até reduzir um terço do líquido. Retire a folha de
louro e processe em um liquidificador. Coe e ajuste o
sal e a pimenta. Reserve.
- Em uma panela de água quente, branqueie o coentro por dez segundos e resfrie em água com gelo.
Escorra e aperte até sair toda a água.
- Em um liquidificador processe o coentro com o
óleo de soja e o azeite. Passe o óleo por um pano de
queijo (muslin).
- Corte a banana em uma mandolina de forma longitudinal. Frite em óleo a 120°C. Seque em papel toalha.
- Seque o peixe e tempere com sal e pimenta do
reino. Em uma panela bem quente, grelhe os medalhões até dourar dos dois lados.
- Monte o prato colocando três medalhões no centro, a emulsão de pimentão em volta, regando com o
azeite de coentro e o crocante de banana em pé entre os medalhões.
Dicas: a banana deve ser verde para evitar que se
quebre ao fatiar e o molho de moqueca não deve ser
fervido.
* Felipe Cruz é gerente e chef executivo do Restaurant La Marina

Por Karol de Paula

T

udo no barco precisa ser organizado e com o enxoval não pode
ser diferente! Para os lençóis e
toalhas de uso interno, gosto e
sugiro todos na cor branca, mas com identificação. Por exemplo, lençóis com bordado na cor que predomina a decoração na
cabine, assim, ao voltarem limpos, facilita o
trabalho do marinheiro em colocar corretamente em cada cabine.
Para toalhas de uso externo, aí sim precisamos diferenciá-las para que não vire
uma loucura e cada um saiba qual é a sua.
Sugiro um bordado em números. Então, se
temos 12 toalhas, vamos numerá-las de 1
a 12 e que cada um consiga lembrar seu
número!
Até a próxima!

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

Normas de tráfego
e permanência
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 4, da NORMAM-03:
0403 - PRESCRIÇÕES DE CARÁTER GERAL
Independentemente do disposto nestas normas, é responsabilidade do comandante dotar sua embarcação com
equipamentos de salvatagem e segurança compatíveis com
a singradura que irá empreender.
Toda embarcação deve obedecer às seguintes regras:
a) não é permitido lançar ferro em locais onde possam
prejudicar o tráfego no porto e nas vias navegáveis ou causar danos às canalizações e cabos submarinos. Na ocorrência do desrespeito a esta regra, o infrator estará sujeito,
além das penalidades previstas, a reparar os danos ou prejuízos causados;
b) não é permitido movimentar propulsores havendo perigo de acidentes com pessoas que estejam na água ou de
avarias em outras embarcações;
c) somente as embarcações que possuem luzes de navegação, previstas no RIPEAM, podem operar sem restrições

quanto ao horário, durante o dia ou à noite. Os equipamentos ou atividades de recreio que interfiram na navegação somente podem permanecer operando nas águas
à luz do dia, isto é, entre o nascer e o por do sol;
d) as embarcações não deverão fazer ziguezagues
nem provocar marolas desnecessárias em áreas restritas
ou congestionadas de embarcações;
e) as embarcações devem evitar cortar a proa de outra embarcação em movimento, ou reduzir a distância perigosamente, principalmente em situações de pouca visibilidade;
f) é proibido exceder a lotação estabelecida pelo construtor da embarcação ou pela CP/DL/AG, constante dos
TIE ou PRPM; e
g) as embarcações devem manter-se afastadas daquelas que estiverem exibindo a bandeira Alfa do Código Internacional de Sinais ou uma bandeira encarnada com transversal branca, indicando atividades de mergulhadores.

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

Abril
Lua cheia
SEG 01
00:00 0.6
04:19 0.9
08:53 0.8
13:02 0.3
18:21 1.1
TER 02
00:58 0.8
03:28 0.9
07:26 0.7
10:09 0.8
14:04 0.4
23:08 1.0
Lua minguante
QUA 03
07:09 0.6
11:06 0.9
15:17 0.4
QUI 04
00:09 1.1
07:17 0.6
11:56 1.0
16:36 0.4
SEX 05
00:54 1.2
07:38 0.5
12:36 1.1
17:43 0.3
SÁB 06
01:17 1.3
07:45 0.5
13:06 1.2
18:32 0.2

DOM 07
01:38 1.3
07:38 0.4
13:36 1.3
19:15 0.2
SEG 08
01:47 1.3
07:41 0.4
14:00 1.4
19:56 0.1
TER 09
01:58 1.3
08:06 0.3
14:26 1.5
20:36 0.1
Lua Nova
QUA 10
02:15 1.4
08:41 0.2
14:56 1.5
21:13 0.1
QUI 11
02:41 1.4
09:15 0.2
15:23 1.5
21:53 0.2
SEX 12
03:02 1.4
09:54 0.2
15:58 1.4
22:28 0.3
SÁB 13
03:30 1.3
10:32 0.3
16:28 1.3
23:00 0.4

DOM 14
03:56 1.3
11:04 0.4
17:02 1.2
23:34 0.5
SEG 15
04:19 1.2
11:39 0.4
17:43 1.1
TER 16
00:04 0.6
04:49 1.1
12:26 0.5
18:36 1.0
QUA 17
00:58 0.7
05:17 1.0
13:38 0.6
21:41 1.0
Lua crescente
QUI 18
02:54 0.8
08:58 0.9
14:58 0.6
23:17 1.1
SEX 19
05:04 0.7
10:47 1.0
16:19 0.5
SÁB 20
00:06 1.2
05:47 0.5
11:36 1.1
17:24 0.4
DOM 21
00:49 1.3
06:19 0.4

12:17 1.3
18:15 0.3
SEG 22
01:24 1.4
06:53 0.3
12:58 1.4
19:00 0.2
TER 23
02:00 1.4
07:26 0.2
13:36 1.5
19:43 0.2
QUA 24
02:32 1.4
08:06 0.1
14:11 1.5
20:26 0.2
Lua cheia
QUI 25
02:58 1.4
08:51 0.1
14:49 1.5
21:09 0.2
SEX 26
03:17 1.3
09:36 0.1
15:24 1.5
21:53 0.3
SÁB 27
03:32 1.2
10:23 0.1
16:02 1.5
22:34 0.4
DOM 28
03:51 1.1
11:11 0.1

16:45 1.4
23:09 0.5
SEG 29
04:00 1.0
12:02 0.2
17:24 1.3
23:54 0.7
TER 30
03:54 0.9
07:08 0.8
08:39 0.8
12:54 0.2
18:15 1.1

Maio

QUA 01
00:43 0.8
03:09 0.9
07:00 0.8
09:47 0.9
13:49 0.3
19:24 1.0
20:58 1.0
22:39 1.0
Lua minguante
QUI 02
02:49 0.9
06:49 0.7
10:36 0.9
14:43 0.4
23:53 1.1
SEX 03
06:56 0.6
11:15 1.0
15:41 0.4
SÁB 04
00:26 1.1
07:04 0.6

11:54 1.1
16:41 0.4
DOM 05
00:51 1.1
07:04 0.6
12:26 1.2
17:38 0.3
SEG 06
00:58 1.2
06:45 0.5
13:00 1.3
18:30 0.3
TER 07
01:08 1.2
07:02 0.3
13:34 1.4
19:19 0.3
QUA 08
01:26 1.3
07:32 0.2
14:08 1.4
20:04 0.3
Lua nova
QUI 09
01:53 1.3
08:09 0.2
14:45 1.4
20:49 0.3
SEX 10
02:13 1.4
08:51 0.2
15:19 1.4
21:26 0.3
SÁB 11
02:43 1.4
09:34 0.2

15:54 1.4
22:02 0.3
DOM 12
03:06 1.3
10:15 0.2
16:26 1.3
22:38 0.4
SEG 13
03:32 1.3
10:56 0.3
17:00 1.3
23:04 0.5
TER 14
03:58 1.2
11:38 0.4
17:39 1.2
23:36 0.6
QUA 15
04:24 1.1
12:19 0.4
18:23 1.1
QUI 16
00:11 0.7
05:00 1.0
13:09 0.5
19:36 1.0
SEX 17
01:19 0.7
07:36 0.9
14:06 0.5
22:04 1.0
Lua crescente
SÁB 18
04:06 0.7
10:00 1.0

15:06 0.5
23:32 1.1
DOM 19
05:15 0.6
10:54 1.1
16:09 0.4
SEG 20
00:23 1.2
05:51 0.4
11:41 1.2
17:13 0.4
TER 21
01:06 1.3
06:24 0.3
12:26 1.3
18:17 0.4
QUA 22
01:47 1.3
07:02 0.2
13:13 1.4
19:19 0.3
QUI 23
02:21 1.3
07:43 0.1
14:00 1.4
20:15 0.3
SEX 24
02:51 1.3
08:28 0.0
14:45 1.5
21:06 0.3
Lua cheia
SÁB 25
03:15 1.2
09:17 0.0

15:28 1.5
21:51 0.4
DOM 26
03:28 1.2
10:09 0.0
16:09 1.4
22:30 0.5
SEG 27
03:43 1.1
11:00 0.0
16:47 1.4
23:06 0.5
TER 28
03:56 1.0
11:51 0.1
17:23 1.3
23:43 0.6
QUA 29
04:00 1.0
12:36 0.2
18:00 1.2
QUI 30
00:09 0.7
03:47 0.9
07:13 0.8
09:02 0.9
13:19 0.2
18:39 1.1
Lua minguante
SEX 31
00:54 0.8
03:43 0.9
07:00 0.8
09:56 0.9
14:06 0.3
19:21 1.0

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

Intermarine 520 Full 2005

Intermarine 480 Full 2008

Azimut 48 2011

Intermarine 460 Full 2005

Intermarine 435 Full 2010

Azimut 43 2012

Intermarine 380 Full 2008

2 MAN 800 hp

2 Volvo D9 500 hp

2 Volvo D12 675 hp

2 Volvo Penta D6 435hp

2 Volvo Volvo IPS 600

2 Cummins 480 hp

2 Cummins 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

