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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Nobre
compromisso
Para a obtenção da Bandeira Azul,
a Marinas Nacionais apresenta seu
código de conduta ambiental, que
estabelece regras e procedimentos
para minimizar impactos

O Professor Dr. Marcos César de Oliveira
Santos, do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo (IOUSP) explica
a importância da preservação dos oceanos
Golfinhos-pintados-do-Atlântico
proporcionam um show de imagens
na expedição de avistagem de aves e
cetáceos em Alcatrazes
Os eventos do restaurante La Marina:
degustação de cervejas alemãs, de vinhos
da Alsácia e workshop de café
Colaboradores da Marinas Nacionais
passam a praticar ginástica laboral
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Carta ao leitor

C

uidar do meio ambiente sempre foi
uma meta da administração da Marinas
Nacionais. Desde a instalação, acreditamos que preservar a natureza que
nos cerca é o que nos torna ainda mais especiais. Agraciados por uma vegetação pujante da
Serra do Guararu de um lado e pela beleza do
Canal de Bertioga por outro, nos lançamos à
candidatura do selo ambiental Bandeira Azul.
Portanto, convido a todos os frequentadores da
marina para nos ajudar a cumprir o código de
conduta que apresentamos nessa edição. Muitas
das regras já são conhecidas e estabelecidas há
bastante tempo. Mesmo assim, vale a leitura da
íntegra do documento, que estará disponível em
formato de folheto e na internet, em nosso site.
Esta edição ainda trás uma entrevista com o
Prof. Dr. Marcos Santos, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) que
conta como pessoas comuns, com boa vontade,
podem ajudar a melhorar o mundo que vivemos.
Estou falando das contribuições de navegadores, inclusive da Marinas Nacionais, que participam das expedições de avistagens organizadas
pelo Iate Clube Barra do Una e Yacht Clube Ilhabela, munindo pesquisadores do IOUSP de imagens de aves e cetáceos da região de Alcatrazes.
Não perca também a cobertura dos eventos
realizados pelo Restaurant La Marina, que trazem,
obviamente, além de boa comida, informação e
cultura aos participantes. Os esforços da equipe
do restaurante é torná-lo uma referência de gastronomia de qualidade na Baixada Santista. Participe e confira. Boa leitura!

Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais

Expediente
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Comportamento

Regras da
convivência
Respeitar o silêncio é uma
dica de convivência básica
no convívio social

U

m tema que merece ser tratado com
atenção é a questão dos barulhos em
níveis insuportáveis provocados por
festas e música alta em barcos dentro
da Marinas Nacionais. Todos têm o direito de realizar reuniões sociais nos barcos, porém é preciso
perceber se o seu direito não avançou no direito
alheio. Afinal, o sossego pessoal também é um
direito e deve ser respeitado.
Alguns cuidados que devem ser tomados
nada mais são do que o exercício da boa educação. “É preciso de bom senso. Além de descumprir o regulamento interno, o barulho excessivo pode incomodar o vizinho de embarcação que está desfrutando de momentos de
lazer também”, explica Saulo Rodrigues, do
Atendimento ao Cliente da Marinas Nacionais.
Mais do que regras, etiqueta ou boa educação, a gentileza e a ponderação garantem um
bom convívio social, sem conflitos.
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Meio ambiente

Espetáculo
da natureza

Julio Cardoso

As expedições de avistagem continuam colecionando belos
momentos das espécies flagradas na região de Alcatrazes

Grupo de golfinhos-pintados-do-Atlântico que tem o hábito de surfar nas ondas geradas pelos barcos

A

VI Expedição de Avistagem de Alcatrazes permitiu a alguns de seus participantes apreciar a um espetáculo
da natureza: um grande número de
golfinhos-pintados-do-Atlântico, nas proximidades da Ilha do Paredão, em Alcatrazes.
Realizada no sábado, dia 4 de maio, a expedição, organizada pelo Yacht Clube Ilhabela
(YCI) e Iate Clube Barra do Una (ICBU), teve a
participação de 10 barcos do ICBU, oito do YCI
e três embarcações da Marinas Nacionais, totalizando 21 barcos e cerca de 150 pessoas.
As expedições são autorizadas pela Estação
Ecológica (ESEC) Tupinambás, que administra
a área, e todo o material capturado pelas câmeras fotográficas é enviado ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP).
O professor de Laboratório de Biologia da
Conservação de Mamíferos Aquáticos da USP,
Dr. Marcos César de Oliveira Santos, explica

que o registro de golfinhos-pintados-do-Atlântico é comum. “Assim como outras espécies de
golfinhos, como o nariz-de-garrafa, o comum e o
de dentes-rugosos, os pintados-do-Atlântico têm
um hábito de aproveitar as ondas geradas na proa
de embarcações para surfar. Eles praticamente
não gastam energia ao se deslocarem nessas
ondas e parecem se divertir, tornando-se também a diversão de quem está embarcado.”
Marcos Santos alerta, porém, que de acordo
com a legislação brasileira, não se pode parar a
embarcação e entrar na água junto aos golfinhos.
“Deixe que eles se mantenham na proa da embarcação, reduzindo um pouco a velocidade, e
evitando cortar à frente do grupo avistado.”
Quem quiser também pode colaborar com o
trabalho do IOUSP, enviando a posição geográfica (latitude/longitude), data, horário e estimativa do número de indivíduos avistados aos pesquisadores pelo email sotalia@gmail.com

Bem-vindo à mais absoluta tranquilidade.

Foto da piscina com raia de 25 m e borda infinita - janeiro/2013

Aproveite condições especiais para as últimas unidades
e conquiste seu lugar no último condomínio fechado de casas de alto padrão
na Praia de Pernambuco.
SOMENTE 10% DE ENTRADA COM SALDO FINANCIADO EM ATÉ 35 ANOS

Taxa de 8,27% a.a. Sistema de amortização – SAC (Parcelas Decrescentes)
Localizado em frente à Ilha do Mar Casado, próximo ao sofisticado Sofitel Jequitimar, no Guarujá.

Areias do Mar Casado é um empreendimento verdadeiramente “pé na areia”,

com 5 suítes, 5 vagas privativas no subsolo, pé-direito duplo, home theater e elevador exclusivo.

Foto da portaria

Foto das piscinas com espelho d’água

VISITE CASA MODELO

Foto do deck bar pé na areia

Av. Marjory da Silva Prado, 700 - Praia de Pernambuco - Guarujá - SP

Informações: (13) 7810-1354 • (13) 3353-5723 - www.areiasmarcasado.com.br
Incorporação, Construção e Vendas:

6 - Marinas Nacionais

SST

Os benefícios da
ginástica laboral

Daniela M. Silva

Exercícios físicos relaxam o corpo e a mente de quem está trabalhando

D

esde abril, a equipe de colaboradores
do setor da náutica tem realizado ginástica laboral duas vezes por semana.
Sugerida em um treinamento pela responsável pelo setor de Saúde e Segurança no
Trabalho (SST) da Marinas Nacionais, Elisabeth
Ferreira, a prática da atividade foi bem recebida
pelos integrantes.
Como o próprio nome diz, ginástica laboral é
a realização de exercícios físicos no ambiente
de trabalho, durante o horário de expediente, composta por alongamentos, relaxamento muscular e
flexibilidade das articulações. “Houve uma grande evolução na flexibilidade de alguns participantes com os alongamentos realizados”, explica Elisabeth.
A ginástica laboral pode reduzir a incidência
de doenças ocupacionais, resultando em uma
diminuição do número de afastamentos dos
empregados. “Eu já realizava os exercícios so-

zinho, pois aumenta a disposição para o trabalho durante o dia”, conta o auxiliar de náutica,
Rafael Silva. A prática também pode proporcionar ganhos psicológicos, diminuição do estresse e aumento no poder de concentração, além
de motivar a moral dos trabalhadores.
Outra consequência é a descontração e uma
maior interação entre os colegas de trabalho. A
experiência deu tão certo que outros setores
passaram a praticar a ginástica laboral, como o
de obra e pintura.

Alguns benefícios:

- Redução das queixas de dores músculo-articulares.
- Redução dos níveis de stress.
- Melhor disposição e, por conseguinte, melhor bem
estar geral.
- Redução do envolvimento em acidentes.
- Reeducação postural.
- Estímulo à adoção de práticas regulares de atitudes saudáveis.
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Meio Ambiente

Lance limpo
Confira os procedimentos para lançamento de esgoto
sanitário e água contaminada do porão da embarcação

C

om a candidatura da Marinas Nacionais à obtenção do selo ambiental
Bandeira Azul, alguns procedimentos
estão sendo criados e outros estão
sendo reforçados. Uma das condições capitais
para o hasteamento da bandeira é a destinação dos resíduos retirados das embarcações.
Para isso, as Marinas Nacionais está adquirindo um sistema de esgotamento sanitário tipo
Pump out, no qual os resíduos retirados das
embarcações são encaminhados ao sistema
de tratamento de esgoto. No entanto, somente
será utilizado este meio de esgotamento nas
embarcações garageadas nos hangares.
Porém, a regra continua a mesma para as
embarcações situadas em áreas molhadas.

“Os barcos não podem esgotar o sistema sanitário na bacia de atracação, no Canal de
Bertioga ou ao longo da costa, apenas em
alto mar”, esclarece Leila Pio dos Santos, responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.

Porão das embarcações
Para a retirada da água contaminada por lubrificante ou combustível do porão das embarcações, tanto em área seca quanto na área molhada, a Marinas Nacionais está adquirindo um
sistema de sucção. Enquanto o equipamento
não chega, o marinheiro deve retirar a água
contaminada manualmente, através de galões, ou por equipamento de sucção próprio.

Lançamento de esgoto sanitário,
apenas em alto mar
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Entrevista

Amigo dos oceanos

V

igorosos mas sensíveis, misteriosos mas presentes em todos os momentos da história
humana, os oceanos são fundamentais ao
equilíbrio do planeta e à própria existência
do ser humano. Para falar sobre isso, a Revista Marinas Nacionais entrevistou o Prof. Dr. Marcos César de
Oliveira Santos, do Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos do Departamento de
Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da
Universidade de São Paulo (IOUSP).

Qual a importância de se pesquisar e proteger os
oceanos?
Há evidências que mostram que a vida no Planeta Terra começou nos oceanos. Eles ocupam a maior parte
do Planeta. Uma parte considerável do oxigênio que
inspiramos (70-80%) é produzida pelas algas nos
oceanos. A cada duas vezes que respiramos, uma
delas devemos aos oceanos. A cada quatro pessoas
que habitam nosso Planeta, uma depende de proteínas
que são provenientes dos recursos naturais extraídos
dos oceanos. A temperatura do Planeta e o clima no
mundo são regulados pelos oceanos. Produtos medicinais são obtidos dos oceanos para tratamento de
doenças como câncer e fibrose cística. Os oceanos
oferecem oportunidades de renda para uma parcela
considerável dos habitantes do Planeta. Historicamente, a ciência esteve mais voltada aos ecossistemas terrestres do que para os oceanos. Com tanta tecnologia disponível, é momento de conhecermos cada vez
mais os oceanos para não destruí-los antes de desvendarmos seus mistérios.
Qual é o maior risco para as áreas marinhas brasileiras?
O momento econômico do nosso país aponta para a
exploração de óleo e gás, a construção e ampliação
de portos, e o aumento do tráfego de embarcações.
A região costeira do Brasil está sob pressão de todos
os lados. Despejamos nosso esgoto no mar. Aumentamos drasticamente o número de embarcações motorizadas gerando poluição sonora nos mares. Estamos nos acostumando com os desastres ambientais
culminados pelos vazamentos de óleo nas bacias

Arquivo pessoal

O professor do IOUSP, Marcos
Santos, alerta sobre a importância
da mobilização humana para
proteger os oceanos

oceânicas. Essas ações geram efeitos cumulativos na
biota marinha envolvendo estresse dos organismos
vivos e contaminação do próprio alimento que ingerimos. Portanto, o maior risco que nossas áreas marinhas correm reside na falta de mobilização dos humanos para proteger os oceanos em função da falta de
conhecimentos adequados do que nossas ações
geram nos mesmos.

Quais são as atividades realizadas pelo IOUSP?
O IOUSP é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão universitária que atua nas áreas de oceanografia química, física, biológica e geológica desde o final
da década de 1940. Muitas das investigações mais
recentes da história do IOUSP estiveram voltadas à
realização de pesquisa científica com vistas à conservação dos recursos naturais. Por exemplo, há laboratórios que atuam na área de oceanografia química e
que avaliam o grau de contaminação de mexilhões e
peixes, itens básicos de nossa dieta. Eles monitoram
o nível dessa contaminação que pode afetar diretamente nossa saúde. Historicamente, houve um empenho grandioso do IOUSP para a pesquisa e a proteção de manguezais, ecossistemas importantes que
geram empregos e serviços às comunidades litorâneas.
Essas e muitas outras pesquisas apontam para um
caminho que nos leve a refletir sobre as ações humanas sobre os oceanos e nossos futuros.
Como você vê a iniciativa das expedições de avistagem realizadas na região de Alcatrazes?
Essa mobilização é ímpar no Brasil. Há uma ação conjunta do terceiro setor com o empenho dos iates clubes, de um órgão gestor do meio ambiente, o Instituto
Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), e a academia, por meio do Instituto Ocea-

LACBCMA-IOUSP

Marinas Nacionais - 9

nográfico da USP, para aproximar elos importantes da
sociedade com o processo que envolve conhecer a
natureza para então investir em conservá-la. As avistagens de baleias e golfinhos representam um dos atrativos que faz com que dezenas de pessoas participem a cada expedição. Com essa atividade, em
paralelo os pesquisadores do IOUSP estão mapeando a ocorrência desses belos mamíferos na costa do
Estado de São Paulo. Outro grande atrativo é contemplar a beleza do Arquipélago dos Alcatrazes. E outro
atrativo reside no fato de fazer novos amigos e compartilhar bons momentos. Talvez muitos dos voluntários que participam com suas embarcações tinham
uma grande vontade de se envolverem em algum
processo tão motivador como esse, e aguardavam
apenas a oportunidade de se tornarem peças-chave.
Por esses e outros motivos vejo a iniciativa como uma
excelente estratégia para começar a proteger nossa
região costeira ao se formar um exército (do bem) de
aficcionados pelos oceanos. Gostaria de enaltecer o
trabalho do José Julio do Iate Clube da Barra do Una
e Yatch Club de Ilhabela, e da gestora Kelen Leite do
ICMBio, a espinha dorsal dessa iniciativa.

Você pode dar um exemplo de como essas expedições têm colaborado com o trabalho do IOUSP?
Sim. Nós, pesquisadores, por passarmos mais tempo
no passado realizando pesquisa com baleias e golfinhos encontrados mortos na região costeira, começávamos a tirar conclusões algumas vezes precipitadas sobre a ocorrência de algumas espécies. Havia
uma suspeita de que a baleia-de-Bryde só ocorreria
nos meses de primavera e verão pela costa do estado
de São Paulo. Dados foram obtidos por voluntários como,
por exemplo, o Carlos Miguel Aidar e o Paulo Zoega,
que participaram de expedições e, em ocasiões pos-

teriores às mesmas, fotografaram e coletaram os dados referentes a novos avistamentos dessa espécie.
Essas informações estão nos mostrando que essas
baleias são mais comuns do que imaginávamos e
possivelmente estão aqui pela costa o ano inteiro. O
mesmo acontece com os golfinhos-de-dentes-rugosos, geralmente encontrados em águas oceânicas e,
aqui no litoral paulista, com números de avistamentos
cada vez maiores ao lado de ilhas como Montão de
Trigo, Arquipélago dos Alcatrazes e Ilhabela.

Como você vê a transformação da Estação Ecológica
Tupinambás em Parque Ecológico?
Com muita esperança de que se abra uma avenida
para cada vez mais investirmos em educação voltada
a conservar nossos oceanos. Ter uma unidade de
conservação que envolve ilhas muito próximas da
costa, que atrai a curiosidade de muita gente, mas
que não pode ser visitada pode abrir caminhos para
que muitas pessoas tenham uma visão adversa à sua
proteção. Uma gestão bem coordenada, envolvendo
pesquisa, lazer, contemplação e monitoramento no
tempo e no espaço será a receita para o futuro parque
que pode ser criado. O Brasil é signatário de um acordo mundial para ampliar em até 10% as unidades de
conservação marinha em nossa costa. Hoje temos irrisórios 1,5%. A recategorização da Estação Ecológica
em um Parque Nacional Marinho pode representar
uma grande motivação para que essa mobilização se
expanda em nosso litoral. A ação pode ser local, mas
com pensamento e desejo de conservação global
dos oceanos.
Fica o convite para que consigamos expandir essa mobilização a outras marinas e iates clubes pela costa.
Será um prazer poder colaborar, fazer novos amigos e
contemplar a magnífica região costeira de nosso país.
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Bandeira Azul

Códigode
conduta
ambiental
Parte dos critérios para a
obtenção do selo Bandeira
Azul, o código de conduta
dá os regramentos para
cuidarmos do meio ambiente

U

m dos critérios a ser cumprido para a
Marinas Nacionais obter e manter o
selo Bandeira Azul, é possuir um código de conduta ambiental que reflita
a legislação pertinente em relação ao uso de
sua área e entorno. Além de cumpri-lo, é fundamental que todos os usuários, sejam eles,
clientes, marinheiros, fornecedores ou prestadores de serviços, o conheçam e obedeçam
aos seus preceitos.
Reconhecido no mundo todo, o Programa
Bandeira Azul promove o uso sustentável das
áreas costeiras por meio de ações de informação e educação ambiental, qualidade da água,
segurança dos usuários e gestão ambiental.
“As ações adotadas para a obtenção da Bandeira Azul são esforços complementares que
estamos fazendo para gerir os recursos ambientais de forma responsável e precisamos
contar com a colaboração de todos os usuários”, destaca o administrador da Marinas Nacionais, Alejandro Rodriguez.
Leana Bernardi, coordenadora nacional do
Instituto Ambiental Ratones (IAR), que é o operador do Programa Bandeira Azul no Brasil, explica que o código de conduta ambiental deve
expor as regras de forma clara e simplificada

para a fácil compreensão de todos. “Tanto os
usuários quanto a equipe de trabalho devem
ter acesso facilitado às regras de comportamento e procedimentos para assim garantir a
segurança do ambiente, dos bens e das pessoas que nele transitam.”

Resíduos perigosos
Cercada por dois importantes ecossistemas, a
vegetação da Serra do Guararu e os manguezais, a Marinas Nacionais tem a responsabilidade de adotar medidas que reduzam os impactos ambientais. Entre as medidas está o
descarte de resíduos.
Os resíduos perigosos, como embalagens,
panos, estopas, filtros ou equipamentos de
proteção individual (EPIs) que tenham entrado
em contato com tintas, solventes, óleos lubrificantes, óleo diesel ou gasolina devem ser encaminhados para dois locais específicos, no
posto de abastecimento ou na área de gerenciamento de resíduos, atrás do hangar 7.
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Rodney Domingues

Lavagem e abastecimento
das embarcações
A Marinas Nacionais utiliza produtos biodegradáveis para limpeza das áreas comuns, que
não agridem o meio ambiente, além de promover economia da água nessas operações. O
proprietário de barco também deve providenciar biodegradáveis específicos para a lavagem
náutica. Para utilização de produtos mais agressivos, como cloro e ácido, a Marinas Nacionais
autorizará o uso apenas na área de serviço.
“Para a retirada da emulsão aquosa (água contaminada com óleo ou combustível) que pode
estar presente no porão do barco, o marinheiro
deve pedir o apoio do setor de meio ambiente”,
conta Leila.
Durante o abastecimento, para evitar a contaminação da água com combustível, deve-se
controlar a vazão do bico da bomba de combustível e solicitar para que outra pessoa verifique o nível do tanque, evitando o despejo através do suspiro da embarcação.

Navegação
Já as empresas de prestação de serviços de
mecânica náutica, pintura e outros reparos devem transportar e destinar óleo lubrificante, óleo
diesel, gasolina, filtros ou outros materiais contaminados com estes produtos, a uma empresa cadastrada no CETESB e solicitar cadastro
no CADRI, juntamente com a empresa coletora. Toda essa documentação deve ser encaminhada ao setor de meio ambiente da marina.

Coleta Seletiva
Para o descarte de resíduo orgânico ou reciclado, existem contentores específicos espalhados por toda a área da marina. “Deve-se
atentar para destinar os recicláveis sempre limpos e livres da presença de restos de alimentos
ou líquidos”, alerta Leila.
A área de gerenciamento de resíduos possui
um reservatório para descarte de óleo vegetal
utilizado em frituras, que se descartado em locais inadequados, pode acarretar em danos ao
meio ambiente.

Ao navegar no Canal de Bertioga, o condutor da
embarcação deverá obedecer à sinalização exposta, para que não haja danos à vegetação e
perturbação das espécies que ali habitam. O
lixo gerado durante a navegação deverá ser armazenado e despejado na marina ou em qualquer local onde a embarcação estiver atracada,
não sendo permitido o lançamento destes na água.
É importante destacar que não é permitido
capturar, agredir, molestar ou matar animais silvestres. “Esses atos são considerados delitos
passíveis da lei de crimes ambientais, assim
como cortar vegetação”, explica Leila.
O respeito a essas regras permite o hasteamento de um símbolo do programa, a Bandeira Azul, mas representa, acima de tudo, a adoção de um comportamento que zela pela qualidade de vida do ser humano e de suas futuras
gerações.

A íntegra do código de conduta ambiental
está disponível em forma de folheto ou no site
Marinas Nacionais, no link “meio ambiente”.
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Evento

Degustação
de cervejas

Fotos: Jeifferson Moraes/Almav

Participantes apreciaram o maravilhoso mundo das cervejas alemãs

A

degustação de cervejas alemãs, que
aconteceu no dia 20 de abril, fez parte
da programação de eventos de 2013
divulgada pelo Restaurant La Marina.
Para apresentar as características das bebidas
servidas, foi convidado o sommelier de cervejas,
Fernando Gurgel, consultor de bebidas da Casa
Flora Importadora.
A noite contou com muitos participantes que
lotaram o salão do restaurante. “Além de ser

divertido e prazeroso, o evento também é instrutivo, pois as pessoas acabam se informando um pouco mais sobre a bebida que estão
consumindo, sua história, seu método de produção e suas características. Essas informações podem ser passadas adiante em uma
mesa de bar com os amigos ou em casa”, explica Fernando.
Foram servidas cinco cervejas alemãs, da
mais leve para a mais encorpada. “Cada prato
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As cervejas e
pratos servidos

A primeira cerveja foi a
Furstenberg, tipo Premium
Lager, leve e com sabor de
lúpulo, degustada com
Dadinho de tapioca com
queijo manchego e
bolinho de mortadela.
A Paulaner Original Hell, também
Premium Lager, produzida
somente com cevada maltada,
de médio corpo e a mais vendida
do mundo da marca, foi servida
com Pastelzinho de pirarucu e
pupunha.
Paleta de porco em tempura
ao molho agridoce foi o acompanhamento da cerveja mais
encorpada, a Hacker-Pschorr
Anno 1417, produzida com
trigo e cevada maltada e não
filtrada.

servido combinou exatamente com a característica da cerveja”, conta o sommelier.
Fernando comenta que a participação foi
muito boa. “Todos gostaram muito da degustação e houve perguntas frequentes sobre cervejas artesanais, seus tipos e características.” Pois a próxima degustação de cervejas, terá como tema as artesanais e
acontecerá no dia 5 de outubro. Façam suas
reservas!

Já a Paulaner Naturtrüb, trigo e
cevada, tipo Weissbier, também
não filtrada, mas é mais leve e
frutada que a Dunkel e não tão
escura, foi saboreada com
Lingua de boi na cerveja com
mousseline de batata doce.
A Paulaner Dunkel é uma cerveja escura, encorpada, produzida com trigo tostado (para dar a cor) e cevada maltada, do tipo Weissbier, também não filtrada. Essa é uma
cerveja para beber no inverno.
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Vinhos da Alsácia
Sommelier apresentou vinhos da região da Alsácia harmonizados
com pratos preparados especialmente para a ocasião

N

Fotos: Fotonativa

o sábado, dia 11 de maio, o Restaurant La Marina organizou mais uma
confraria de vinhos. Dessa vez o tema
da palestra e a degustação foram
dos vinhos da região francesa da Alsácia, que
faz fronteira com a Alemanha e a Suíça.
A apresentação dos vinhos ficou a cargo do
sommelier Armando Bisogni, que é responsável pela cadeira de Bebidas da Faculdade de
Gastronomia da Universidade Católica de
Santos (UniSantos) e professor do curso de
sommelier do Senac, além de professor do
Centro Europeu de Santos para a formação de
sommelier.
O sommelier elogiou a participação do público presente, que fez muitos questionamentos.
“Os participantes se surpreenderam muito com a
qualidade dos vinhos, adoraram os pratos e
acharam que casaram muito bem com os vinhos, opinião que compartilho. Trata-se de um
público interessado no assunto, participativo e
percebo que estão evoluindo nos seus conhecimentos nessa área”, diz Armando.
A próxima confraria está prevista para o dia
13 de julho, para apreciar os vinhos de Bordeaux, da França.
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As características dos vinhos e sugestões de
harmonizações de acordo com Armando Bisogni:

Cremant d’Alsace Brut
2009 (Domaine Barmes
Buecher), mistura de
várias uvas, é um espumante leve com aromas
cítricos, ótima acidez, bom
para acompanhamento de
pratos leves, entradas,
canapés, etc. Foi harmonizado com a Torta Alsaciana
e seguindo por Bolinho de
Linguiça e Chucrute.

Pinot Blanc Rosemberg
2009 (Domaine
Barmes Buecher),
100% da uva Pinot
Blanc que produz
vinhos leves, com boa
acidez e que acompanhou perfeitamente o
prato Mexilhões no
bafo ao vinho branco
da Alsácia.

Guewurstraminer 2011
(Dopff & Fils), vinho de
grande personalidade,
ótimo corpo, acidez,
aromas marcantes de
flores, lichia, condimentos, próprio para
acompanhar pratos
condimentados.
Devidamente harmonizado com o Trio de
linguiças artesanais
alemãs e chucrute

Riesling 2009 (Domaine Marcel
Deiss) é de um produtor com grande
reputação e que aplica os conceitos
da agricultura Biodinâmica. Uva que
tem a cara da Alsace, ótima acidez,
corpo, aromas minerais (vem de solos
minerais). A sugestão de acompanhamento é por pratos alsacianos, como
carne de porco, chucrute picante, batatas, salsichas, queijos regionais (Munster, Trami d`Alsace), etc. Na degustação foi acompanhado por Paleta de
porco em baixa temperatura ao molho de romã e mil folhas de batata.
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Vai um cafezinho?

Fotos: Rodney Domingues

Especialista em cafés, André Almeida mostrou
diferentes maneiras de se preparar um café

O

Restaurant La Marina promoveu um
workshop sobre cafés no domingo,
dia 7 de abril. Convidado para explicar os segredos do preparo de um
bom café, o coffee hunter e especialista em cafés, André Almeida, deu uma aula de conhecimento sobre o tema.
Entre os diferentes métodos de se extrair o
café, André Almeida demonstrou o Aero press,
a francesinha, o Hario, o expresso e o sifão.
Ele explicou que os diferentes processos de
extração de um mesmo tipo de café afetam-

-lhe o bouquet e o sabor.
O café utilizado foi o comercializado pelo
restaurante. “O café La Marina é um produto
saudável. A aceitação tem sido muito boa entre os clientes, sendo que muitos já tinham
contato com cafés de qualidade”, conta Felipe
Cruz, gerente do restaurante. “Desde a introdução do café orgânico natural, houve um aumento no consumo da bebida.”
O próximo workshop de café no restaurante
La Marina acontecerá no dia 7 de julho, com o
produtor e especialista em cafés, Felipe Croce.
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Gastronomia

Decoração

Falafel

Proteção
máxima

Por Felipe Cruz*

N

Jeifferson Moraes/Almav

este mês de maio, como professor do
Senac Santos, auxiliei os alunos do
curso de Hotelaria na organização do
evento de conclusão de curso, que
teve como tema “As mil e uma noites”. Na confecção do cardápio, vieram à tona muitos pratos
mediterrâneos e do Oriente médio. Dentre eles,
um bolinho de grão de bico com salsinha chamado Falafel, que vai muito bem com Tahini
(pasta de gergelim), me agrada bastante. Além
de ser muito fácil de preparar, é saboroso e vegetariano.
Fica a dica
Abraços !!!

Por Karol de Paula

O

s toldos têm se tornado uma solução muito boa para aumentar a
área de lazer dos barcos. Alguns
modelos não atrapalham o design, pois vêm equipados com uma caixa
de proteção. Podem ainda ser motorizados
ou automatizados, integrando-se a outros
sistemas do barco. Para usar como cobertura, o Sunbrella® Toldo tem vários diferenciais. É o único tecido que garante real proteção aos raios UV, recomendado pela Skin
Cancer Foundation, organização internacional dedicada à luta contra o câncer de pele.
Não desbota, não esquenta e é fácil de limpar e manter. A cartela tem mais de 15 opções de cores, entre elas a Toast (bege
queimado) e a Taupe (cinza com predominância de marrom), além das clássicas
Captain Navy e Black. A Regatta Tecidos
Especiais é a distribuidora oficial no Brasil.
Até a próxima!

Falafel

Método: deixe os grãos de bico de molho em água
fria com bicarbonato de sódio durante a noite. Coloque o grão de bico, coentro, alho, cebola e erva-doce em um moedor de carne.
Adicione os ingredientes restantes e misture em
um recipiente. Aqueça o óleo a alta temperatura e
abaixe o fogo ligeiramente.
Use uma colher para fazer bolinhos de falafel (do
tamanho de almôndegas) e fritá-los no óleo até
dourar.
Escorra o óleo dos bolinhos, colocando- os sobre um prato com papel toalha.
Bom Apetite !!!
* Felipe Cruz é gerente e chef executivo do Restaurant La Marina

Divulgação/Regatta

Ingredientes: 500g grão de bico; 70g salsinha ou
coentro; 6 dentes de alho esmagados; Uma pitada
de sal; Uma pitada de pimenta preta; 2 pitadas de
cominho; 2un cebolas médias; 20g fermento biológico; 1 colher de bicarbonato de sódio; Óleo
para fritar.

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

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 Anexo 4-B, da NORMAM-03:
5 - PRUDÊNCIA NA NAVEGAÇÃO - Os condutores de embarcações devem utilizá-las de forma racional e prudente, procurando evitar manobras arriscadas e potencialmente perigosas
à vida humana e à propriedade alheia. Deverão estar familiarizados com a região em que irão operar, conhecer e cumprir
as regras de segurança para operação da embarcação e estar
atentos para aprender e praticar as experiências bem sucedidas daqueles que conhecem a boa prática marinheira.
6 - PROCEDIMENTOS PARA FUNDEAR A EMBARCAÇÃO - As
embarcações deverão fundear, aproadas ao vento ou à corrente, com motor de propulsão em posição neutra, isto é, fora
de marcha. A âncora deverá ser lançada quando a embarcação
perder o segmento, usando uma extensão de cabo com comprimento aproximado de cinco a sete vezes a profundidade
local. O cabo de fundeio não deve ser amarrado próximo ao
motor, pois o peso do motor poderá somar-se à tração vertical do cabo provocando emborcamento e afundamento da
embarcação.
7 - POLUIÇÃO - Na água, é proibido lançar, descarregar ou

depositar material poluente de qualquer espécie, seja
lixo, lata, ou derivados de petróleo. Os navegantes deverão colaborar com os órgãos estaduais do meio ambiente no combate à poluição, informando sobre a presença
de óleo ou outras substâncias, na água, que possam
agredir o meio ambiente.
8 - PRIMEIROS SOCORROS - Os condutores de embarcações deverão, preferencialmente, ter conhecimento de
primeiros socorros.
9 - ESTABILIDADE - Algumas embarcações possuem flutuabilidade e estabilidade restritas, sendo instáveis e fáceis
de virar e afundar. A maioria dos casos de acidentes fatais são decorrentes da má estabilidade da embarcação.
Tal fato justifica a necessidade de se ter atenção redobrada no uso e operação dessas embarcações. O condutor
deve conhecer e observar rigorosamente as limitações de
sua embarcação. Deve, ainda, sentar-se e orientar os passageiros para sentarem-se perto do centro de gravidade
da embarcação de modo a manter o melhor equilíbrio

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

Junho
Lua minguante
SÁB 01
01:58 0.8
03:51 0.9
06:47 0.8
10:41 1.0
14:58 0.4
20:21 0.9
22:39 0.9
DOM 02
00:00 0.9
06:45 0.7
11:17 1.0
15:53 0.4
SEG 03
00:23 0.9
06:28 0.6
11:56 1.1
16:51 0.5
TER 04
00:23 1.0
06:15 0.5
12:38 1.2
17:51 0.4
QUA 05
00:39 1.1
06:38 0.3
13:17 1.3
18:47 0.4
QUI 06
01:06 1.2
07:11 0.2
14:00 1.4
19:39 0.4

SEX 07
01:36 1.3
07:53 0.2
14:39 1.4
20:23 0.3
Lua nova
SÁB 08
02:02 1.3
08:32 0.2
15:15 1.4
21:04 0.3
DOM 09
02:26 1.3
09:11 0.2
15:51 1.4
21:43 0.3
SEG 10
02:54 1.4
09:56 0.2
16:23 1.4
22:15 0.4
TER 11
03:17 1.3
10:38 0.2
16:56 1.3
22:49 0.4
QUA 12
03:49 1.3
11:17 0.3
17:28 1.3
23:15 0.5
QUI 13
04:17 1.2
11:58 0.3
18:04 1.2
23:53 0.6

SEX 14
04:58 1.1
12:43 0.4
18:47 1.1
SÁB 15
00:39 0.6
06:08 1.0
13:28 0.4
19:41 1.0
Lua crescente
DOM 16
02:00 0.7
08:58 1.0
14:19 0.4
22:43 1.0
SEG 17
04:17 0.6
10:13 1.1
15:17 0.5
TER 18
00:04 1.1
05:21 0.5
11:11 1.2
16:24 0.5
QUA 19
00:58 1.1
06:04 0.3
12:08 1.3
17:45 0.5
QUI 20
01:43 1.2
06:47 0.2
13:08 1.3
19:23 0.5
SEX 21
02:19 1.3
07:28 0.1

14:06 1.4
20:32 0.4
SÁB 22
02:54 1.3
08:15 0.0
15:00 1.4
21:17 0.4
Lua cheia
DOM 23
03:23 1.3
09:06 0.0
15:45 1.4
21:54 0.4
SEG 24
03:38 1.2
09:56 -0.1
16:21 1.4
22:26 0.4
TER 25
03:47 1.2
10:43 0.0
16:43 1.4
22:56 0.5
QUA 26
03:58 1.2
11:26 0.0
17:04 1.3
23:19 0.5
QUI 27
04:08 1.1
12:08 0.1
17:28 1.2
23:47 0.6
SEX 28
04:23 1.1
12:53 0.2

17:58 1.2
SÁB 09
00:04 0.7
04:30 1.0
13:36 0.3
18:26 1.1
Lua minguante
DOM 30
00:23 0.7
04:39 0.9
07:43 0.9
10:04 0.9
14:17 0.4
19:00 1.0
23:17 0.7

Julho

SEG 01
04:56 0.8
06:38 0.8
10:56 1.0
15:11 0.5
19:49 0.9
TER 02
00:54 0.8
06:13 0.7
11:45 1.1
16:09 0.6
21:15 0.9
QUA 03
06:08 0.5
12:28 1.2
17:15 0.6
QUI 04
00:36 1.0
06:34 0.4
13:11 1.2
18:19 0.5

SEX 05
01:06 1.1
07:06 0.3
13:54 1.3
19:15 0.5
SÁB 06
01:34 1.2
07:41 0.2
14:32 1.4
20:04 0.4
DOM 07
02:00 1.3
08:17 0.1
15:08 1.4
20:49 0.3
Lua nova
SEG 08
02:24 1.4
08:56 0.1
15:41 1.4
21:24 0.3
TER 09
02:51 1.4
09:36 0.1
16:11 1.4
22:00 0.3
QUA 10
03:13 1.4
10:15 0.2
16:41 1.4
22:32 0.3
QUI 11
03:45 1.4
10:53 0.2
17:09 1.3
23:02 0.4

SEX 12
04:13 1.3
11:30 0.3
17:38 1.2
23:36 0.4
SÁB 13
04:53 1.2
12:09 0.3
18:06 1.1
DOM 14
00:11 0.5
05:41 1.1
12:54 0.4
18:38 1.0
SEG 15
01:06 0.6
07:09 1.0
13:45 0.5
19:09 0.9
Lua crescente
TER 16
02:49 0.6
09:28 1.0
14:45 0.6
23:58 0.9
QUA 17
04:45 0.5
11:02 1.1
15:58 0.6
QUI 18
00:54 1.1
05:49 0.4
12:17 1.2
20:04 0.6
SEX 19

01:38 1.2
06:38 0.2
13:24 1.3
20:39 0.5
SÁB 20
02:13 1.3
07:21 0.1
14:23 1.4
21:04 0.5
DOM 21
02:49 1.3
08:06 0.0
15:09 1.4
21:28 0.4
Lua cheia
SEG 22
03:15 1.3
08:53 -0.1
15:47 1.5
21:49 0.4
TER 23
03:32 1.3
09:38 -0.1
16:09 1.4
22:11 0.4
QUA 24
03:39 1.3
10:19 -0.1
16:17 1.4
22:36 0.4
QUI 25
03:51 1.3
11:00 0.0
16:32 1.3
23:00 0.4

SEX 26
04:04 1.3
11:43 0.1
16:56 1.3
23:19 0.5
SÁB 27
04:24 1.2
12:19 0.3
17:17 1.2
23:38 0.5
DOM 28
04:49 1.1
13:02 0.4
17:49 1.2
23:30 0.6
Lua minguante
SEG 29
05:06 1.0
13:53 0.5
18:17 1.1
23:00 0.6
TER 30
05:13 0.9
07:11 0.8
10:56 0.9
14:49 0.6
18:54 1.0
23:11 0.7
QUA 31
01:26 0.7
04:56 0.7
06:15 0.7
11:47 1.0
15:53 0.7
19:47 0.9
23:21 0.8

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

EXPO BARCOS

TEST DRIVE DAS NOVÍSSIMAS INTERMARINE 42
INTERMARINE 55 (exclusividade BMW Group DesignworksUSA)
ALÉM DAS MELHORES
OFERTAS DE SEMINOVOS
DO MERCADO EM
CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS,
ATÉ 60 PARCELAS

INTERMARINE 760 FULL
INTERMARINE 600 FULL
INTERMARINE 560 FULL
INTERMARINE 520 FULL
INTERMARINE 480 FULL
INTERMARINE 460 FULL
INTERMARINE 430 FULL
INTERMARINE 380 FULL

Apresentação da melhor linha de barcos para pesca: Sedna

Dias 14, 15 e 16 e
21, 22 e 23 de junho,
na Marinas Nacionais

Apoio:

Representante oficial Intermarine e Sedna Yachts em todo o país

www.spmarine.com.br

Agendamento de test drive pelo telefone (11) 3581-4646

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

