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O lugar certo para cuidar do seu sonho
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Duas palestras levaram conhecimento sobre
animais marinhos na comemoração da Semana
do Meio Ambiente na Marinas Nacionais
Cobertura dos eventos do Restaurant La
Marina: boteco, workshop de cafés especiais e
degustação de vinhos de Bordeaux

Foto: Fotonativa
Rodney Domingues

Torben Grael mostra como a vela proporciona
proporcina um
um
mar de oportunidades aos jovens do Projeto Grael
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Carta ao leitor

O

s eventos do Restaurant La Marina
nos têm enchido de orgulho. Mais
do que um restaurante, tem se transformado em um espaço de encontro
de grandes personalidades da gastronomia. Foi
assim com o workshop de cafés especiais que
muito nos honrou ao contar com a presença de
ilustres convidados, como André Almeida, Lucas Salomão e Mariana Proença, para assistir à
palestra do produtor e especialista em cafés, Felipe Croce. Do mesmo jeito, a presença do sommelier Maurício Leme nos abonou com uma completa aula de vinhos da região do Bordeaux.
Para continuar falando de personalidades, no
evento realizado pela Marinas Nacionais, em
comemoração ao meio ambiente, contamos
com os conhecimentos do professor doutor
Marcos César de Oliveira Santos e da pesquisadora Giovana Correa e Figueiredo, do Instituto
Oceanográfico da USP, além da exposição do
bravo trabalho realizado pela ONG GREMAR,
que cuida da reabilitação de animais marinhos,
apresentado pelas veterinárias Mariana Zillio
Monteiro e Olinda Zilli.
Essa edição relata também a participação da
Marinas Nacionais no workshop anual dos candidatos ao selo ambiental, Bandeira Azul.
Finalmente, não deixe de ler a entrevista com
nosso amigo de longa data, o multi medalhista
Torben Grael, que conta um pouco do inspirador trabalho realizado pelo Projeto Grael, que
leva capacitação, educação ambiental, esportes e, principalmente, esperança a vários jovens. Boa leitura!

Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais
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Novidade

Bandeira
Azul no site
Site passa a contar com todas as
informações e novidades sobre a
implantação da Bandeira Azul na
Marinas Nacionais

O

site da Marinas Nacionais agora conta com uma seção especial destinada às informações do selo ambiental
Bandeira Azul, concedido às marinas que fazem um esforço especial para gerenciar suas ações com respeito ao ambiente e a
natureza local.
Além do código de conduta ambiental, que
deve ser observado por todos os frequentadores da Marinas Nacionais, o site possui a política ambiental, que é 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.
Para completar, o site também passa a contar
com um espaço exclusivo para notícias que
envolvem o meio ambiente da região e do
mundo. Consulte.
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Novidade

SST

Sem
sujeira

Condições
seguras
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I

Talvez não haja coisa mais desagradável
no mundo do que pisar em um cocô
de cachorro, sujar o calçado e ainda
promover um rastro para a proliferação
de bactérias. Para evitar cenas como
a descrita, a Marinas Nacionais tomou
uma providência para ajudar a vida
dos donos de cães: disponibilizou
um compartimento com saquinhos
na área da administração para o
recolhimento das fezes. Os saquinhos
são oxibiodegradáveis, ou seja, se
decompõem sem deixar resíduos
nocivos ao meio ambiente, como os de
plástico comum e sem demandar o corte
de árvores, como os confeccionados em
papel. Agora, quando for passear com
seu animalzinho de estimação, não se
esqueça de pegar um desses saquinhos.
A saúde e a limpeza agradecem.

nfelizmente, o Brasil tem a triste estatística de
ser o quarto colocado mundial em número de
acidentes fatais do trabalho. De acordo com o
governo, é registrada, no País, cerca de uma
morte a cada 3,5 horas de jornada diária e são
gastos mais de R$ 14 bilhões por ano com acidentes de trabalho.
Na Marinas Nacionais, o setor de saúde e segurança no trabalho, cuida para promover condições de ambiente saudáveis não apenas para
os colaboradores, mas para todos os trabalhadores que realizam serviços em sua área.
Uma das exigências é a de que 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 necessário
apresentar o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – PPRA e o 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. “A prevenção é
um método mais eficaz e menos dispendioso
do que o tratamento e a reabilitação”, alerta Elisabeth Ferreira, responsável pelo setor de saúde
e segurança no trabalho da Marinas Nacionais.
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Brigada de incêndio

Sempre
preparados
Fotos: Marcio Falcão

Brigada de colaboradores passa por treinamento anual

As aulas foram teóricas e práticas, abordando desde primeiros socorros até combate a incêndio

O

s colaboradores brigadistas da
Marinas Nacionais participaram, em
maio, do treinamento anual, conforme preconiza a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros (ITCB), na empresa
Universo, no Guarujá.
A carga horária do treinamento foi de oito horas, abordando teoria em incêndio e primeiros
socorros e prática de combate a incêndio, desenvolvidos em pista de provas que possui
obstáculos do tipo maracanã, ferradura e cruz,
casa de fumaça, indoor-galpões simuladores
de departamento (cozinha industrial, escritório,
almoxarifado de inflamáveis e setor elétrico).

De acordo com o bombeiro civil da Marinas
Nacionais, Marcio Falcão, o treinamento prepara os brigadistas para que eles seja capazes de fazer frente a um sinistro. “O curso visa
relembrar e treinar alguns procedimentos.”
Os participantes receberam o botton de brigadista padrão, certificado, funcional de brigadista e o atestado de Formação de Brigada
de Incêndio.
Além do treinamento anual, os brigadistas
passam por treinamentos internos de 3 horas
e meia, a cada três meses, dentro da própria
marina, com as equipes de combatentes, socorristas e evacuação e abandono de área.
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Meio ambiente

Educação ambiental

Fotos: Rodney Domingues

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, dois importantes institutos
apresentaram trabalhos de pesquisa e proteção de animais marinhos

O trabalho do GREMAr chamou a atenção de adultos e crianças. Abaixo, a palestra do IOUSP

D

ia 15 de junho, a Marinas Nacionais comemorou a Semana do Meio Ambiente
com a apresentação dos trabalhos de
duas instituições que promovem a pesquisa e proteção da fauna marinha: o Instituto
GREMAR e o Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo (IOUSP).
O professor Dr. Marcos César de Oliveira Santos,
do Laboratório de Biologia da Conservação de Mamíferos Aquáticos do Departamento de Oceanografia Biológica do IOUSP, explicou que há 87 espécies de baleias e golfinhos em todos os oceanos do mundo. “O Brasil tem uma diversidade muito
grande com 46 espécies reportadas, tanto na região costeira quanto na bacia amazônica. Em São
Paulo, são 29 espécies, entre elas botos cinza, toninhas, baleias francas, além de ocorrências mais
raras, como as bicudas e orca pigmeia”, explica.
Esses animais costumam vir para a nossa costa
no inverno e na primavera, com exceção da baleia
de Bryde. “Quem tem embarcação costuma avis-

tar a Bryde, porém ela é muito rápida e logo desaparece.” Marcos explica que relatos de navegadores indicam que a espécie já foi vista com filhotes
perto da costa, o que não havia sido reportado
ainda pelos pesquisadores.
Outra que pode ser avistada é a baleia Mink,
encontrada mais afastada da costa, mas que
costuma se aproximar das embarcações.

Baleias francas
A pesquisadora Giovana Correa e Figueiredo
apresentou a campanha que tem como objetivo
realizar um levantamento da presença da baleia
franca no estado de São Paulo. “Essa espécie
gosta de baías e enseadas protegidas e regiões
abrigadas de ilhas para reprodução, geração dos
filhotes e amamentação”, conta. “Por esse motivo,
as pessoas têm a tendência de achar que essas
baleias estão encalhadas, mas isso não acontece, na verdade, elas querem ficar ali.”
Ameaçada de extinção, a baleia franca sofre

Marinas Nacionais - 7

com a poluição sonora causada por embarcações de esporte recreio, de pesca e cargueiros,
que as estressam e atrapalham a comunicação
entre os indivíduos.
Giovana ainda alerta para o perigo de impacto
de grandes navios com a baleia franca. “Pode ser
que esses conflitos possam ter alterado as rotas
da espécie, por isso é muito importante que os
navegadores reportem o encontro com vídeos ou
fotos e informações importantes como a data, a
profundidade das águas, o número de indivíduos
e a presença de filhotes.” As informações podem
ser enviadas para o email baleiasp@gmail.com

GREMAR
As veterinárias Mariana Zillio Monteiro e Olinda Zilli,
apresentaram o trabalho do GREMAR, organização não governamental que cuida da reabilitação
de animais marinhos. Localizada em uma casa
flutuante no Canal de Bertioga, no km 13,5, a ONG
também possui alguns recintos em terra, munidos
com tanques para manejo dos animais. “Está em
projeto uma área técnica, com laboratórios, que

esperamos concluir em breve”, disse Mariana.
“Iniciamos a construção de um recinto para tartarugas marinhas com o material que foi doado pela
Marinas Nacionais.”
Mariana explicou que um dos maiores problemas
enfrentados pelas aves marinhas são os descartes inadequados de óleos e derivados na água.
“Mesmo uma mancha de óleo de 10 cm pode
contaminar as penas de um biguá, encharcá-lo e
impedi-lo de voar. Mesmo usando detergentes
específicos para lavá-lo é muito difícil retirar.”
Outro problema destacado são as marolas e
ondas causadas pela velocidade excessiva de
barcos no canal, que expõe as frágeis raízes das
árvores do manguezal.
O GREMAR tem um projeto de monitoramento de
carcaça, onde são estudadas as causas de mortes.
“Esses animais acabam se tornando bio-indicadores sobre as condições de uma região.”
Outra atividade importante do GREMAR é a educação ambiental. “Não adianta apenas cuidar do
animal, remediar. Enxergamos a educação ambiental
como uma solução para a redução do impacto contra os animais marinhos”, explica Marina. Anualmente, a ONG organiza o Dia Mundial de Limpeza das
Praias. “É uma maneira de sensibilizar a população”.
A ONG ainda investe em capacitação profissional e cursos de socorristas de fauna, para formar
voluntários para saber como agir em caso de vazamento de óleo, por exemplo. Além desse curso,
existe o de vertebrados marinhos.
Mariana destacou a participação do GREMAR
em vários conselhos ambientais gestores, entre
eles o da implantação da Bandeira Azul na Marinas Nacionais.
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Entrevista

Presidente de um projeto social que
leva seu sobrenome, Torben Grael
mostra como se faz uma carreira
com números impressionantes

M

ais que uma ação social que possui
o sobrenome mais famoso do esporte olímpico brasileiro, o Projeto Grael
é uma iniciativa que leva oportunidade a milhares de jovens do ensino público. Com
foco em esportes náuticos, programas profissionalizantes e educação ambiental, os cursos são
oferecidos de acordo com a faixa etária, que vai
dos 9 aos 24 anos. Quem conta mais a respeito
é Torben Grael, um dos mais importantes iatistas
do mundo, predestinado a ter números grandiosos em sua trajetória de vida: cinco medalhas
olímpicas, seis campeonatos mundiais e muitas
outras conquistas somadas ao impressionante
número de 12 mil jovens atendidos pelos cursos
oferecidos pelo projeto que preside.

voltados para estudantes de nove a 24 anos que
estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. Atualmente, o
Projeto oferece cerca de 10 cursos, divididos
entre Iniciação Esportiva, Profissionalizante e
Educação Complementar. Os dados estatísticos
mostram que 27% dos alunos obtêm emprego
(quero dizer carteira assinada!) com ajuda do
Projeto Grael.

Como surgiu a ideia do Projeto Grael?
A ideia de criar o Projeto Grael surgiu quando eu,
meu proeiro Marcelo Ferreira e meu irmão Lars
Grael retornamos com medalhas dos Jogos de
Atlanta (1996). Naquele ano, Marcelo e eu conquistamos a medalha de ouro na Classe Star e
Lars e Kiko Pelicano voltaram ao Brasil com a
medalha de bronze na classe Tornado. O pensamento inicial do projeto era criar uma escola
de vela para crianças de comunidades de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, com
o objetivo de incluir o indivíduo na sociedade
através do esporte e, também, desmitificar que a
vela é uma atividade elitista.

Quais são os compromissos defendidos pelo
projeto?
Muito mais do que criar uma escola de vela, uma
das principais missões do Projeto Grael é utilizar
o esporte como ferramenta de inclusão social.
Dessa forma, acreditamos que, através, do trabalho realizado pelo Instituto podemos revelar
oportunidades, promover a cidadania e fomentar a inclusão social.

Quantas crianças já foram atendidas pelo projeto?
Desde a sua fundação, em 1998, mais de doze
mil jovens passaram pelos diferentes cursos
oferecidos pelo Projeto Grael – todos gratuitos –

Como o projeto consegue recursos para se
manter?
O Projeto Grael se mantém, basicamente, com
recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Há uma
grande dificuldade de conseguir recursos de
patrocínio direto.

Como se insere a questão social e ambiental no
Projeto?
A Educação Ambiental é um dos pilares do
Projeto Grael. A ênfase é para projetos ligados
à despoluição da Baía de Guanabara, como o
Projeto Baía de Guanabara, com a utilização de
derivadores oceânicos para o monitoramento
da circulação superficial de águas da Baía de
Guanabara. Três alunos do Projeto Grael acom-

Ericsson Race Team
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aosucesso

Fotos: Marina Formaggini
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panham os derivadores – lançados ao mar
uma vez por semana – para o monitoramento
das correntes. As informações ajudarão à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a
montar um estudo de previsão de correntes, útil
para navegação e atividades náuticas em geral. Nosso parceiros são a BG (empresa da
área de petróleo), Pro-Oceano e a UFRJ/Meteorologia/ LAMMA/LAMCE-UFRJ.
Já no Projeto Águas Limpas, três ex-alunos
do Projeto Grael trabalham diariamente numa
embarcação de alumínio, tipo Cataglop (importada da França), específica para a retirada do
lixo flutuante da Baía de Guanabara. Temos o
patrocínio da Águas de Niterói, apoio da CLIN
(Companhia de limpeza urbana de Niterói) e do
Clube Naval Charitas.

Há um trabalho mais forte em torno da formação e
atletas de vela?
Nosso foco não é formar atletas, mas cidadãos. Temos um grupo que chamamos de Estrelas do Mar.
São jovens que se destacam tanto na vela quanto na
escola. Esse grupo participa de competições nacionais e internacionais, sejam no Rio de Janeiro e em
outros estados/países. Em 2010, quatro alunos do
Projeto Grael venceram a tradicional regata oceânica
Cape Town-Rio. Foram 17 dias de mar entre a Cidade do Cabo, na África do Sul, até o Rio de Janeiro.
Jovens do Projeto Grael conquistaram para o Brasil o
primeiro título nessa prova.
Outro exemplo de alunos e ex-alunos que despontaram no esporte é o Samuel Gonçalves, que
hoje é proeiro do meu irmão Lars, também um dos
fundadores do Projeto Grael.
Existe algum plano para trazer o Projeto Grael a
São Paulo? O que falta?
O Projeto Grael possui uma unidade descentralizada
em Três Marias/MG. Nós já recebemos propostas
para implantar o Projeto Grael no Guarujá, por exemplo.
O que falta é estruturar o modelo e captar patrocinador.
Estamos, ainda, tratando da implantação de uma
unidade do Instituto nos estados de Paraná e Bahia.
A Marinas Nacionais se candidatou ao Selo Bandeira Azul, um selo ambiental concedido às marinas que fazem um esforço especial para gerenciar
suas ações com respeito ao ambiente e a natureza
local. O que acha dessa iniciativa?
O selo tem tudo a ver com a ideologia que trabalhamos no Projeto Grael. Essa iniciativa é extremamente importante para criar uma consciência ambiental
cidadã e a respeitar o ambiente onde vivemos.
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Bandeira Azul

Em busca da
excelência ambiental

Fotos: Daniela M. Silva

Rumo ao hasteamento da Bandeira Azul, a Marinas Nacionais
participou do encontro para troca de experiências no Rio de Janeiro

O

Instituto Ambiental Ratones (IAR), órgão responsável pela coordenação
da certificação da Bandeira Azul no
Brasil, realizou um workshop para os
candidatos trocarem experiências e elucidarem
dúvidas sobre os critérios e sobre a preparação
da documentação de solicitação da certificação
para a temporada 2013/2014. O evento aconteceu no Parque Natural Municipal de Marapendi,
na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro,
entre os dias 7 e 9 de junho de 2013.
O workshop apresenta aos candidatos as mudanças e inovações propostas pela FEE - Foundation for Environmental Education (certificadora
internacional), além das determinações do júri
nacional e internacional. “O encontro é importante para informar a todos sobre o andamento do
programa no Brasil e no mundo”, explica a coordenadora nacional do IAR, Leana Bernardi.
A Marinas Nacionais teve um espaço para expor as melhorias alcançadas, a implantação de
projetos e os desafios desde a aprovação da
projeto piloto, em junho de 2012. Também com-

pareceram representantes da Praia do Tombo,
no Guarujá, a Marina Costabella, em Angra dos
Reis e a Prainha, na cidade do Rio de Janeiro.
“Este momento de troca de informações é de
grande importância para todos os candidatos e
interessados no programa, pois assim podem
conhecer a experiência e as soluções adotadas
por outros candidatos”, conta Leana.
De acordo com Daniela Maria da Silva, responsável pelo setor de gestão da Marinas Nacionais, a apresentação mostrou o quanto a Marinas Nacionais cresceu e se desenvolveu para
conquistar esta certificação. “Houve melhora da
infraestrutura, treinamentos, criação de um comitê,
procedimentos e principalmente a educação ambiental de seus frequentadores. Um crescimento
alcançado na excelência, através de um trabalho
em equipe, de todos os colaboradores da marina que buscam um local melhor e sustentável.”
Porém, existem muitos desafios ainda, conta
Leila Pio dos Santos, responsável pelo setor de
meio ambiente da Marinas Nacionais. “Muitos,
por uma questão cultural, ainda não possuem
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Para Leila Pio dos Santos (foto), da Marinas
Nacionais, a integração com outros
empreendimentos possibilitou identificar pontos
positivos e os que devem ser melhorados

uma consciência ambiental ou dão a devida importância aos assuntos, como coleta seletiva,
manter o porão da embarcação sempre limpo
isento de óleo ou qualquer outro combustível,
entre outras coisas.”
Leila avaliou como muito importante a participação da Marinas Nacionais no workshop. “Foi
muito boa a integração com outras marinas,
assim enxergamos os pontos positivos e os
que devem ser melhorados frente a outros empreendimentos.”
Opinião compartilhada pela coordenadora nacional. “A participação da Marina Nacionais foi
inspiradora, pois mostrou a dedicação da empresa na adequação da marina aos critérios do
programa”, ressaltou Leana.

Júri
Os participantes também tiveram uma palestra
explicativa sobre a Portaria SPU404/2012, que
estabeleceu normas e procedimentos para ces-

são de espaços físicos em águas públicas, ministrada pelo membro do júri nacional da Bandeira Azul, Reinaldo Magalhães Redorat, da Secretaria do Patrimônio da União-SPU.
Também participaram outros jurados como
Claudia Regina dos Santos, representante do
Ministério do Meio Ambiente, falando sobre o Projeto Orla e David Szpilman, representante da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que
falou sobre segurança na água e afogamento.
“A apresentação trouxe grande contribuição
para o entendimento sobre o que se espera de
uma marina Bandeira Azul. Todos os participantes do evento ficaram muito bem impressionados com o trabalho e naturalmente levarão bons
exemplos para serem adaptados às suas realidades”, conclui Leana.
Na opinião de Daniela, a Marinas Nacionais
está próxima do seu maior desafio que é ser reconhecida no mercado náutico como um modelo de marina sustentável e inovadora.

No dia 2 de julho de 2013, a coordenadora
nacional, Leana Bernardi e o diretorpresidente, Ricardo Oehling, ambos do IAR,
fizeram uma visita e auditoria da Bandeira
Azul na Marinas Nacionais.
Foram apresentados os documentos
comprobatórios para a inscrição e
apresentação da área da marina.
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Evento

Um encontro
regado a café

Fotos: Fotonativa

O responsável pela qualidade dos cafés da Fazenda Ambiental
Fortaleza, Felipe Croce, mostrou como variedades e processos
diferentes influenciam o sabor da bebida

U

m dos diferenciais do Restaurant La
Marina é seu café especial, produzido de maneira natural e orgânica na
Fazenda Ambiental Fortaleza (FAF),
localizada em Mococa. Após passar por um
processo de torra segmentado e um período de
sete dias de descanso, o café está pronto para
consumo. Para explicar como funciona a seleção e a produção dos grãos, o responsável
pelo controle de qualidade da FAF, Felipe Croce
esteve em um workshop no restaurante, no dia
7 de julho de 2013.

Foram apresentados quatro cafés da FAF, três
cafés torrados para filtro e um para espresso,
servido após a palestra. “Demonstrei como as
variedades e processos diferentes influenciam
o sabor na xícara”, conta Felipe Croce.
O barista Joselito Isidro de Melo, do La Marina, aproveitou a oportunidade para aprender
ainda mais. “O Felipe Croce falou com propriedade, já que é o próprio produtor.”
Felipe Croce aprovou a organização do
workshop de café pelo gerente do restaurante,
Felipe Cruz. “Fico bem animado em ver uma ini-
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O barista Lucas Salomão, Mireia Rodes, Daniel Croce, Lito Isidro, Felipe Cruz, Felipe Croce, Noah Plotkin
e Mariana Proença, da Revista Espresso). Abaixo, o coffee hunter André Almeida
ciativa tão progressiva da marina e do chef do restaurante em buscar servir um café melhor e mudar a cultura. O público presente estava bem interessado e
aplicado. Tivemos um bom número de participantes
de diversas regiões e áreas da indústria.”
O premiado barista Lucas Salomão esteve no evento e aprovou a preocupação do La Marina com a qualidade do produto e de levar a informação até o cliente.
“Acho que todo restaurante deveria oferecer um café especial, pois é com ele que encerramos nossa refeição.
Servir um café ruim pode acabar com todo o trabalho
que o chef teve preparando um excelente prato.”
Outro convidado ilustre, o coffee hunter e roasting
master André de Almeida, também apreciou a atividade. “O restaurante colocou mais uma vez em evidência a qualidade, ressaltando o elo do produtor com o
consumidor e trazendo conhecimento para os clientes. O Felipe Cruz está de parabéns por essa iniciativa,
foi um evento grandioso e espero que ocorram mais
palestras como essa.”

14 - Marinas Nacionais

Evento

Bordeaux
Fotos: Fotonativa

Os vinhos da região de
Bordeaux foram apresentados
pelo sommelier Mauricio Leme

P

rosseguindo com a programação de
eventos, o Restaurant La Marina promoveu no dia 13 de julho de 2013, a degustação de vinhos da região de Bordeaux,
na França. Para apresentar os vinhos, o convidado foi o sommelier da Casa Flora, Mauricio Leme.
Bordeaux é a segunda maior área de cultivo
de vinhos em todo o mundo, com produção de
vinhos de mesa para o dia-a-dia, assim como
os mais caros e prestigiados vinhos do mundo.
O solo da região de pedra calcária, os cursos
dos rios Garonne e Dordogne e o clima litorâneo, possibilitam um ambiente quase perfeito
para a cultura de vinhedos.
Os pratos foram preparados especialmente
para a harmonização, ressaltando as características de cada tipo de vinho e criando um conjunto sensorial de grande prazer.
O próximo encontro da confraria de vinhos
será no dia 7 de setembro, às 20h, com o sommelier Armando Bisogni, que apresentará a uva
Cabernet Sauvignon e seus terroirs. Não perca!

O sommelier Mauricio Leme e o chef executivo Felipe Cruz

Fotos: Fotonativa

Canapé de avestruz
com pepperonata
foi harmonizado
com drink Clássico,
Bellini de Cava
Casal del Ronco e
coulis de Nespera
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As características dos
vinhos e as harmonizações

Clos Floridene Graves Denis e Florence Dubordieu 2007
foi harmonizado com Risoto frio de mini arroz, peixe branco
marinado & consomme cítrico de pepino.

Confidences de Prieuré Lichine Margaux 2008 apreciado
com Picanha de cordeiro em baixa temperatura, jus de
ameixa e involtini de berinjela.

Chateau Fleur Cardinale Grand Cru Classe Saint Emilion
2009 harmonizado com Ojo de bife na brasa, compota de
tomate italiano e crocante de pancetta

Chateau Cantegril Denis Debourdieu Sauternes 2009 combinado com Cheesecake de gorgonzola, calda de mexerica, mel
de flor de laranjeira & farofinha de castanha de caju.
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Evento

De boteco

Fotos: Fotonativa

Todo o clima dos botecos combinado com o
esmerado preparo de quitutes pelo Restaurant La Marina

U

ma autêntica atmosfera de boteco,
com direito a chapéu de “malandro” para os convidados e embalados pelo repertório de samba de
raiz de um grupo musical ao vivo. Assim foi o
Boteco La Marina, realizado no dia 8 de junho
de 2013, que já se tornou um descontraído
encontro de amigos para apreciarem a típica
comida brasileira, servida sempre em fartas
porções.

Entre os quitutes, havia arroz carreteiro, baião
de dois, dobradinha, abóbora com carne seca,
caldinho de feijão, costelinha de porco e claro,
porções de pastel, coxinhas e quibes. Não faltaram a tradicional cerveja, preparada de forma
artesanal, e as caipirinhas de limão e maracujá,
incluídas no buffet. A caipirinha de carambola foi
outro destaque. Entre os doces, canjica, doce de
abóbora, cural de milho e o doce de leite. Um
grande barato como se pode conferir nas fotos.

Marinas Nacionais - 17

Gastronomia

Programação
de eventos

Fotonativa

Organize sue agenda para os
eventos programados para
2013 pelo Restaurant La Marina

Agosto
Sábado, dia 10, às 20h - Boteco La Marina
– Tango e Comida Argentina.
Setembro
Sábado, dia 7, às 20h - Confraria de Vinhos
– A Cabernet Sauvignon e seus terroirs, com
o sommelier Armando Bisogni

Decoração

Plantas
no barco

A

Por Karol de Paula

s plantas artificias passaram a ser
uma ótima opção para decorar
barcos, pois podem ser usadas
em lugares com pouca iluminação ou ventilação. As peças das fotos abaixo são da La Botanique, uma loja diferenciada de paisagismo e decoração, que possui
ótimas opções como buxos, fênix, agaves,
cicas, orquídeas e etc. Podem ser usadas
em cachepots de mesa ou vasos de chão,
confeccionados em materiais leves, resistentes e que não quebram, como os de fibra sintética, resina ou acrílico. A loja possui
também objetos que, além de decorativos,
são muito úteis, como baús, book box,
champanheiras de acrílico, sabonetes líquidos, difusores, mantas, almofadas e velas
de led, entre outros. Vale apena visitar a loja
para conferir a diversificação de estilos de
muito bom gosto. Av. Ipanema, 158 - 18 do
Forte Empresarial - Alphaville - Barueri - SP,
Tel.: (11) 4195-7546, www.labotanique.com.br

Outubro
Sábado, dia 5, às 20h - Degustação de
Cervejas – Cervejas Artesanais, com o
sommelier de cervejas, Fernando Gurgel
Novembro
Domingo, dia 10, às 10h - Workshop de Café
- Qualidade dos grãos e perfil de torra, com o
coffee hunter e especialista em cafés, André
Almeida
Sábado, dia 16, às 20h, Confraria de Vinhos
– Portugal: Nem só de Porto vive o Douro,
com o sommelier Armando Bisogni
Dezembro

Sábado, dia 21, às 20h - Confraria de Vinhos
– As cepas brancas da Alemanha, com o
sommelier Armando Bisogni

* Datas sujeitas a alterações previamente informadas pelo site: www.marinasnacionais.com.br

Divulgação

Sábado, dia 7, às 14h,- Sushi Lounge – DJ e
Sushi Bar

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

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 da Seção I, Normas de Tráfego e Permanência:
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 equi-

pamentos 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.

Agosto
Lua minguante
QUI 01
01:06 0.8
06:19 0.6
12:26 1.1
17:00 0.6
SEX 02
00:54 0.9
06:36 0.4
13:04 1.2
18:04 0.6
SÁB 03
01:08 1.1
07:02 0.3
13:41 1.3
19:00 0.5
DOM 04
01:32 1.2
07:30 0.2
14:15 1.4
19:49 0.4
SEG 05
01:58 1.3
08:04 0.1
14:51 1.4
20:28 0.3
Lua nova
TER 06
02:21 1.4
08:39 0.1
15:23 1.4
21:08 0.3
QUA 07
02:47 1.5
09:13 0.1

15:53 1.4
21:45 0.2
QUI 08
03:09 1.5
09:51 0.1
16:19 1.4
22:17 0.2
SEX 09
03:39 1.5
10:24 0.1
16:43 1.3
22:51 0.3
SÁB 10
04:08 1.4
11:00 0.2
17:06 1.3
23:21 0.3
DOM 11
04:45 1.4
11:38 0.3
17:30 1.2
23:58 0.4
SEG 12
05:23 1.2
12:17 0.4
17:54 1.0
TER 13
00:49 0.5
06:19 1.1
13:08 0.5
18:09 0.9
Lua crescente
QUA 14
02:02 0.6
08:24 1.0
14:13 0.7

17:53 0.8
20:45 0.8
23:43 0.9
QUI 15
04:04 0.5
11:28 1.1
16:54 0.8
20:06 0.7
SEX 16
00:39 1.0
05:36 0.4
12:39 1.2
20:17 0.6
SÁB 17
01:19 1.2
06:30 0.2
13:32 1.3
20:41 0.5
DOM 18
01:58 1.3
07:13 0.1
14:15 1.4
20:56 0.4
SEG 19
02:28 1.4
07:53 0.0
14:53 1.4
21:11 0.4
Lua cheia
TER 20
02:54 1.4
08:32 -0.1
15:17 1.4
21:26 0.4
QUA 21
03:09 1.4
09:11 -0.1

15:26 1.4
21:47 0.3
QUI 22
03:19 1.4
09:53 0.0
15:38 1.4
22:08 0.3
SEX 23
03:36 1.4
10:30 0.1
15:56 1.3
22:36 0.3
SÁB 24
03:56 1.4
11:08 0.2
16:17 1.3
22:58 0.4
DOM 25
04:17 1.3
11:51 0.3
16:47 1.3
23:17 0.4
SEG 26
04:47 1.2
12:32 0.5
17:11 1.2
23:19 0.5
TER 27
05:09 1.1
13:19 0.6
17:45 1.1
22:41 0.5
Lua minguante
QUA 28
05:38 0.9
08:39 0.9

10:54 0.9
14:17 0.7
18:17 1.0
23:00 0.6
QUI 29
11:39 1.0
15:28 0.7
19:08 0.9
23:09 0.8
SEX 30
00:53 0.8
06:04 0.6
12:09 1.1
16:45 0.7
SÁB 31
00:26 0.9
06:24 0.4
12:45 1.2
17:51 0.6

Setembro
DOM 01
00:45 1.1
06:47 0.3
13:15 1.3
18:39 0.5
SEG 02
01:11 1.2
07:11 0.2
13:53 1.4
19:23 0.4
TER 03
01:41 1.3
07:41 0.1
14:24 1.4
20:04 0.3

QUA 04
02:06 1.5
08:13 0.1
14:56 1.5
20:45 0.2
Lua nova
QUI 05
02:34 1.5
08:47 0.0
15:24 1.4
21:21 0.2
SEX 06
03:00 1.6
09:21 0.1
15:51 1.4
21:58 0.2
SÁB 07
03:24 1.6
09:56 0.1
16:11 1.3
22:34 0.2
DOM 08
03:58 1.5
10:32 0.2
16:32 1.2
23:08 0.2
SEG 09
04:30 1.4
11:08 0.3
16:54 1.1
23:51 0.3
TER 10
05:08 1.3
11:54 0.5
17:09 1.0

QUA 11
00:41 0.4
06:00 1.1
12:51 0.7
17:09 0.9
21:39 0.8
Lua crescente
QUI 12
01:49 0.5
07:47 1.0
09:49 1.0
14:04 0.8
16:06 0.8
19:47 0.7
23:08 0.9
SEX 13
03:23 0.5
11:45 1.1
19:34 0.6
SÁB 14
00:04 1.0
05:09 0.4
12:36 1.2
19:53 0.6
DOM 15
00:53 1.2
06:09 0.2
13:15 1.3
20:08 0.5
SEG 16
01:26 1.3
06:51 0.1
13:51 1.4
20:24 0.5

TER 17
01:58 1.4
07:28 0.0
14:15 1.4
20:32 0.4
QUA 18
02:23 1.4
08:04 0.0
14:28 1.4
20:45 0.3
Lua cheia
QUI 19
02:41 1.5
08:41 0.0
14:39 1.4
21:08 0.3
SEX 20
02:58 1.5
09:17 0.1
14:56 1.4
21:38 0.3
SÁB 21
03:17 1.5
09:58 0.1
15:15 1.3
22:06 0.2
DOM 22
03:45 1.4
10:38 0.3
15:45 1.3
22:39 0.3
SEG 23
04:09 1.4
11:13 0.4
16:09 1.3
23:04 0.4

TER 24
04:43 1.2
11:56 0.5
16:41 1.2
23:28 0.4
QUA 25
05:11 1.1
12:47 0.6
17:09 1.1
23:24 0.5
QUI 26
05:58 0.9
13:47 0.7
17:49 1.0
Lua minguante
SEX 27
01:23 0.6
11:02 1.0
15:02 0.7
18:53 0.9
SÁB 28
04:21 0.6
11:39 1.1
16:24 0.7
22:58 0.9
DOM 29
05:39 0.5
12:09 1.2
17:26 0.6
23:56 1.1
SEG 30
06:11 0.4
12:47 1.3
18:13 0.5

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 560 Full 2005

Intermarine 460 Full 2005

Intermarine 440 Full 97 e 95

2 MAN 800 hp

2 Volvo D9 500 hp

2 Volvo 715 hp

Volvo TAMD 63 e Caterpillar 420 hp

Intermarine 520 Full 2006

Intermarine 480 Full 2008

Ferretti 43 1999

Intermarine 380 Full 2003

2 Volvo D12 675 HP

Volvo Penta TAMD 74 480 hp

2 Volvo IPS 600

2 Volvo TAMD 63

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

