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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Destinação
responsável
O secretário municipal de
turismo do Guarujá comenta
temas como segurança,
preservação ambiental e
Copa do Mundo
Código de conduta
ambiental: como lavar as
embarcações na área da
Marinas Nacionais
Os eventos do La Marina:
confraria de vinho, boteco
argentino e feijoada com
samba
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Centro de triagem de
resíduos da Marinas
Nacionais recebe
investimentos para
destinação correta
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Carta ao leitor

N

o fechamento desta edição, tivemos
uma notícia que muito nos alegrou. O
júri internacional da Bandeira Azul
confirmou a concessão da certificação à Marinas Nacionais. Nossos esforços em
adotar procedimentos amigáveis em relação ao
meio ambiente se intensificarão. E esperamos contar com a ajuda de todos nessa empreitada, sem
a qual não poderemos manter essa importante conquista. Na próxima edição, você poderá acompanhar a cobertura total deste assunto.
Desde a promulgação da Lei nº 12.305/10,
que instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), o Brasil avançou no enfrentamento de
um dos principais problemas ambientais: o manejo adequado dos resíduos sólidos. A Marinas
Nacionais está imbuída nesse processo, estimulando hábitos de consumo sustentável e na
triagem e destinação daquilo que pode ser reciclado ou reutilizado. É o que mostramos na reportagem sobre a área de descartes da marina,
que recebeu grandes investimentos.
Uma boa novidade é a escolha da cidade do
Guarujá como uma das sub sedes disponíveis
para abrigar as seleções de futebol da Copa do
Mundo de 2014. Veja mais nesta edição, na entrevista com o secretário de Turismo do Guarujá, José Carlos Rodrigues.
Finalmente, aprecie as fotos dos eventos realizados pelo Restaurant La Marina, momentos de
informação, como na Confraria de Vinhos, que
teve a casa lotada, ou de descontração, ao ritmo
do samba ao vivo que acompanhou uma deliciosa feijoada completa, em agosto. Boa leitura!

Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais

Curtas

Código de
Conduta
Ambiental

J

unto com a última edição da Revista Marinas Nacionais, foi enviado aos clientes e
fornecedores da Marinas Nacionais, o Código de Conduta Ambiental, publicação que
contempla as principais regras de condutas sustentáveis para o uso de equipamentos e do espaço da marina, com vistas à excelência ambiental.
Desde a destinação correta de resíduos até regras de navegação, o texto do código é um orientador para a adoção de comportamentos que impactem o mínimo possível a área e entorno, além
de refletir a legislação pertinente.
Quem não recebeu o seu, pode retirar a publicação no setor de atendimento ao cliente, na administração.

Reforma na
piscina
Desde o dia 26 de agosto, a piscina da Marinas
Nacionais está passando por uma reforma para
modernizá-la. Serão trocadas as pastilhas, as
bordas e a iluminação.
O objetivo é dar mais conforto e segurança ao
usuário. A interdição tem a previsão de duração
de 60 dias. Agradecemos a compreensão.

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

Fotos: Rodney Domingues

Expediente
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SST

Abram alas

Marcio Falcão

SST alerta sobre o perigo de grandes objetos impedindo a
passagem entre as embarcações dentro dos hangares

Objetos grandes nos hangares podem obstruir o trabalho da brigada de incêndio em emergências

P

reocupados em manter um ambiente
seguro, o setor de saúde e segurança
do trabalho (SST) da Marinas Nacionais chama a atenção sobre grandes
objetos que atrapalham a passagem dentro
dos hangares. São escadas de madeira, botes
e carretas para botes, entre outros, que dificultam o deslocamento da equipe da brigada de
incêndio, em caso de ocorrências, nas vias de
acesso entre as embarcações e que podem,
inclusive, potencializar um acidente.
A responsável pelo SST, Elisabeth Ferreira explica que no caso de um princípio de incêndio

ou mesmo, e principalmente, em casos de socorro à vitima que tenha que ser removida com
maca, esses objetos dificultam a mobilização da
brigada. “Em uma emergência, esse atraso pode
custar uma vida. E a vítima pode ser você”, alerta.
Ter uma atitude preventiva, organizando o espaço ocupado é uma das medidas que pode
minimizar os impactos de um desastre. “O nosso objetivo é a proteção da vida humana, mesmo em situação de risco ou ameaça, e a organização dentro dos hangares é de especial
importância para garantir o nosso trabalho”,
conclui.

DDS
O SST quer convidar os autônomos e as empresas prestadoras de serviços que atuam dentro da Marinas Nacionais para um diálogo de segurança (DDS), abordando instruções básicas de primeiros
socorros e orientando sobre os perigos existentes na realização das atividades diárias. “O SST quer
ajudar esses profissionais a se protegerem dos perigos durante suas atividades dentro da marina. A
ideia é realizar um pequeno bate papo de curta duração, transmitindo conceitos de segurança e saúde”, explica Elisabeth. A realização dos DDS será anunciada no mural do marinheiro, ao lado do setor
de controle de acesso, na portaria e na lanchonete.
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? ?

Novidade

Perdeu ou
?
encontrou algo?
Setor de conservação da Marinas Nacionais conta
com um controle de achados e perdidos

V

ocê sabia que o setor de conservação da Marinas Nacionais conta com
um controle de achados e perdidos?
Os clientes que perderam algum item
devem se dirigir à recepção, localizada na administração, para verificar se o item foi achado.
Objetos achados devem ser encaminhados à
recepção também.
Já os colaboradores, marinheiros e prestado-

?

res de serviço, devem procurar os colaboradores do setor de conservação, tanto para localizar quanto para entregar objetos perdidos ou
esquecidos.
Itens como sungas, biquínis e tolhas serão
guardados por três meses da data da localização.
Joias, bijuterias e óculos de sol serão guardados
por seis meses. Após esse período, os itens serão descartados ou doados a alguma instituição.
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Código de conduta

Código de conduta ambiental da Marinas Nacionais traz
orientações sobre procedimentos amigáveis à natureza

U

m dos principais cuidados na manutenção de um barco é com sua limpeza correta. Mesmo quando não vai ao
mar, a lavagem da embarcação é importante para remover impurezas e o sal, suscetíveis de comprometer a sua durabilidade.
Na Marinas Nacionais, a operação é permitida
tanto nas vagas molhadas quanto nos hangares. Porém, é importante que o marinheiro ou o
responsável pela limpeza observe se há presença de emulsão aquosa, que é a junção de dois
líquidos que não se misturam, como água e
óleo. Nesse caso, deve-se contatar o setor de
meio ambiente, que orientará como proceder
para a limpeza da área afetada. “É muito importante que marinheiros e prestadores de serviços
tomem cuidado com vazamentos de óleos e
combustível, pois não é permitido o lançamento
da emulsão aquosa em qualquer área da marina, inclusive na água”, explica Leila Pio dos San-

Rodney Domingues

Lavagem de
embarcações

tos, responsável pelo setor de meio ambiente da
Marinas Nacionais.

Produtos biodegradáveis
Existem no mercado produtos que tem uma formulação mais amigável do ponto de vista ambiental. “Alguns produtos não alteram o PH e não
comprometem a oxigenação da água”, explica
Leila.
Leila esclarece que o cloro e ácidos (como o
sal azedo) só podem ser utilizados, com autorização prévia, na área de serviço e reparo de embarcações, localizado ao lado do Hangar 7.
“Essa área possui um tratamento de efluente
específico para esses compostos.”
Todos esses cuidados são necessários para a
obtenção e manutenção da Bandeira Azul, um
selo de excelência ambiental. “Tudo isso só será
possível com o auxílio de todos os usuários da
Marinas Nacionais”, conclui Leila.

A Marinas Nacionais lançou uma nova enquete em seu
site. Mande sua opinião sobre a adoção obrigatória de produtos biodegradáveis na limpeza dos barcos dentro da marina. O que você acha? Concorda ou discorda? Vote!
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Serviço

Mais qualidade
contar com o menor nível de emissão de poluentes. Isso graças ao maior número de cetanos e o menor teor de enxofre.
O diesel Verana ainda traz mais conforto a
bordo por ser aromatizado. A Petrobras garante
uma avançada tecnologia aplicada na aditivação do diesel Verana, protegendo o motor contra corrosão, evitando a formação de depósitos
nos bicos injetores e diminuindo consideravelmente a formação de espuma, o que possibilita
um enchimento completo em menor tempo e
sem derramamentos.
A filtração existente nos postos náuticos que
comercializam o diesel Verana mantém o produto livre de partículas de água, garantindo a
qualidade exigida pelas modernas tecnologias
de injeção de combustível (common-rail).

Rodney Domingues

O

posto de combustível da Marinas
Nacionais passou por uma reforma
e passa a exibir a bandeira da Petrobras Distribuidora. Além da gasolina
comum e aditivada, o posto comercializa o diesel Verana, produto exclusivo da Petrobras,
combustível cuja formulação é otimizada para
embarcações de lazer.
O maior diferencial do diesel Verana, de acordo com a Petrobras, é a melhor qualidade de
ignição, maior durabilidade,
segurança, desempenho e
proteção do motor, além de
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Entrevista

O turismo no centro
das atenções

A

Revista Marinas
Nacionais conversou com o
secretário do turismo do Guarujá, José Carlos Rodrigues. O turismo foi
o denominador comum de
assuntos como acesso ao
Guarujá, segurança, meio
ambiente e Copa do Mundo.
O seretário exalta a qualidade
natural do Guarujá, destaca
a importância da atividade
turística enquanto geradora
de emprego e renda e comenta como o selo ambiental Bandeira Azul é uma referência para as praias
e marinas alcançarem a qualidade de suas
operações.

Qual a importância do turismo para o Guarujá?
O Guarujá é uma das mais belas ilhas do Brasil,
quiçá do mundo, e nossos esforços são para o
fortalecimento do turismo, seja ele de lazer, esportivo ou ecoturismo. O turismo é o maior gerador de emprego e renda do mundo, e do
Guarujá nem se fala.
Existem previsões de novas redes hoteleiras
chegando ao município?
Quem tem andado em nossa cidade e nossas
orlas, tem notado o aumento numeroso de

Divulgação / Pedro Rezende /Prefeitura do Guarujá

Confira a entrevista com o secretário de turismo do
Guarujá sobre temas como segurança, preservação
ambiental e Copa do Mundo de Futebol

pousadas. Mais duas grandes redes internacionais
adquiriram áreas e devem
se instalar em nosso município. O número de leitos
que era de 9 mil até pouco
tempo atrás, hoje já ultrapassa os 10 mil.

Quais investimentos foram
feitos na área de segurança para dar tranquilidade
aos turistas e munícipes?
Infelizmente é um momento muito difícil que estamos passando. O Guarujá
não tem fugido à regra, como todo o Brasil. A
prefeita Maria Antonieta tem mostrado que é
fundamental a segurança numa cidade como a
nossa, que é uma vitrine pro Brasil. Estamos
muito preocupados e investimos em câmeras,
no aparelhamento da nossa Guarda Municipal
e no aumento do efetivo da Polícia Militar. Assim
poderemos dar não só a sensação de segurança, mas a segurança de fato.
Como anda o projeto do Aeroporto Civil Metropolitano do Guarujá?
O aeroporto é importante para o turismo da região para aproximar cidades e outros estados
do Guarujá. Infelizmente, a região do aeroporto
é uma área militar que exige que sejam aparadas algumas arestas, como o meio ambiente e

Rodney Domingues
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A Prainha Preta é um clássico exemplo das belezas naturais encontradas no Guarujá
logística, mas todos os procedimentos já estão
praticamente concluídos.

Qual a expectativa do projeto de ligação entre o
Guarujá e Santos por meio de um túnel, tendo
em vista os frequentes problemas de trânsito na
Rodovia Cônego Domenico Rangoni causados
pela demanda de cargas para o Porto de Santos?
O túnel já é uma realidade. As obras devem começar em julho de 2014, já que o meio ambiente deu o aval e já foram assinados todos os
protocolos. Até nos surpreendeu pela agilidade
com que houve essa primeira fase, dos projetos, dos estudos e das licenças ambientais.
O túnel passou a ser de interesse do Porto de
Santos, tratando-se de uma necessidade nacional. Deixou de ser de interesse local, por
causa dos sérios problemas que ocorreram recentemente na Rodovia Cônego Domenico
Rangoni, atingindo não só o Guarujá , mas Bertioga, Santos e Cubatão. A prefeita e todo o secretariado fizeram todos os esforços para tratar
desse assunto, conversando com o Governador do Estado, com secretário estadual de Turismo, que se empenharam com a concessionária da estrada, a Ecovias, e em nível nacional
com o Ministro dos Portos.
Gaurujá é uma das sub sedes que as seleções
da Copa do Mundo de 2014 poderão escolher
como cidade-base (hospedagem e treinamento). Como foi essa conquista?
Para uma cidade ser escolhida para esse rol

específico, ela tem de ter qualidades diferenciadas e atender a quesitos que vão de encontro a níveis internacionais. A qualificação já foi
algo que é motivo para ser parabenizada. Foi
um esforço muito grande de todo o secretariado. Nós estamos preparados. Em outubro deste ano, por exemplo, o Guarujá sediará um
campeonato mundial de Kickboxing, que reunirá 47 países no Casa Grande Hotel.

É o terceiro ano que a Praia do Tombo conquista
a Bandeira Azul, um selo de excelência ambiental. Como isso ajuda no aspecto turístico?
Não basta ter apenas as belezas naturais,
mas a infraestrutura básica para obter o selo.
Demonstramos que o Guarujá não está medindo esforços para que a Praia do Tombo seja
uma referência para que todas as praias do
nosso município possam obter a Bandeira Azul.
Nós temos qualidade de água, de areia e de
serviços.
A Marinas Nacionais se candidatou ao Selo Bandeira Azul. O que acha dessa iniciativa?
Fantástica! O setor náutico gera mais de 3 mil
empregos em nossa cidade. O Guarujá é a
maior concentração de barcos do país. A referência da Marinas Nacionais passa a ser um
ponto de partida para que todas as outras marinas sigam essa trilha e demonstra como a cidade está se preparando, em nível de turismo,
com referências positivas. É um motivo de orgulho muito grande essa conquista.
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Gestão ambiental

Uma grande ação

Fotos: Daniela M. Silva

Área de descarte da Marinas Nacionais ganha investimento
para destinação apropriada de resíduos sólidos

A área de descarte ganhou equipamentos para a correta destinação dos resíduos sólidos

D

ados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (Abrelpe), mostram que mesmo com 60% dos municípios do país
tendo alguma iniciativa de coleta seletiva, a quantidade de resíduo sólido urbano que de fato retorna
à cadeia produtiva não chega a 2%. O Panorama
dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012, apresentado
pela Abrelpe, indica que 51,4% do material coletado são matéria orgânica; 13,5% são plástico; 13,1%
são papel, papelão e tetra pak; 2,9% são metais;
2,4% dos resíduos são vidro; e 16,7% são outros materiais. Os números não negam, há muito a ser feito.

Entre as ações mais eficazes, está a redução
da geração de lixo, evitando o uso de descartáveis,
utilizando embalagens retornáveis, usando preferencialmente refis, diminuindo o uso de papel e procurando consertar objetos quebrados, evitando a compra e a demanda por mais recursos naturais.
Mas se a geração de resíduos é inevitável, é
preciso saber lidar com o problema. A Marinas
Nacionais investiu na área de descartes, tornando o setor um centro de triagem, com destinação adequada. Localizado atrás do hangar 7, a
área ganhou contentores para sólidos, óleos e
eletrônicos .

Fotos: Rodney Domingues
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Os materiais coletados na área da
Marinas Nacionais passam por uma
triagem. O óleo de cozinha retorna em
sabão e desinfetante.

Os resíduos eletrônicos são
destinados a uma fundação que tem
um trabalho de inclusão digital.

Resíduos sólidos
Todos os resíduos coletados nos contêineres são
separados e lavados. “Os plásticos, vidros e papéis são recolhidos pela Prefeitura Municipal do
Guarujá que os destina para cooperativas de catadores”, explica Alexandre Jacinto Rocha, colaborador contratado para cuidar da área de descarte. “Já o óleo de cozinha é doado para uma
empresa que o transforma em sabão e desinfetante.” A recomendação de Alexandre é que o
óleo de cozinha seja deixado ao lado dos contentores espalhados pela marina e não dentro deles.
“Assim não tem risco de vazar.” Se for necessário,
são fornecidos galões para o armazenamento.
Alexandre também ressalta a importância de
realizar a separação dos resíduos orgânicos (restos de alimentos) dos recicláveis (secos). “O ideal é
lavar os resíduos secos antes de colocar nas lixeiras.” Outra recomendação é diminuir o volume,
ao amassar as latinhas e desmontar as caixas.
Os resíduos eletrônicos são recolhidos pelo Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico criado pela
Fundação do Sindicato dos Empregados Terrestres
em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários
do Estado de São Paulo (Settaport), que realiza um
trabalho de inclusão digital e doação para instituições.

Lâmpadas fluorescentes, medicamentos, embalagens de lubrificantes, baterias de celular, entre outros devem ser devolvidos ao fabrincante,
no processo conceituado como logística reversa
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto
Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010.

Latas
A verba da venda dos metais é revertida para a
festa de confraternização dos colaboradores da
marina. Outros resíduos estão sendo aproveitados para a construção de uma praça ao lado do
refeitório dos colaboradores. “Estamos montando mesas, balancês e outros equipamentos,
aproveitando materiais descartados, como orelhão, pneus, entre outros.”, explica Alexandre. A
ideia da área é da supervisora de governança,
Natasha Policarpo Gomes. “É um espaço de lazer para os colaboradores aproveitarem a hora de
almoço com mais conforto.”
A área de descarte das Marinas Nacionais
cumpre critérios relativos à gestão ambiental, necessária para a obtenção e manutenção do selo
Bandeira Azul.
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Evento

Boteco com
sotaque
portenho
O tema do Boteco La Marina foi a
Argentina, com apresentação de
sua música, dança e claro, comida

O

Boteco La Marina, realizado no dia 17
de agosto de 2013 teve como tema a
Argentina. A música, a comida e a decoração do país sul americano estiveram presentes para animar o público.
Dois casais de dançarinos fizeram a apresentação da coreografia portenha com um músico tocando o tradicional bandoneon. Além dos vinhos
argentinos, foram servidos cortes especiais de carne como o Ancho de novilho na brasa e Chorizo de
novilho na brasa.
Entre as entradas, as Empanadas argentinas,
Choripan e matambrito. O buffet teve Costelinha do
chef, Purê de abóbora, Arroz, Locro Criolo e Humita. Finalmente como sobremesas, doce de abóbora, doce de leite, arroz doce e bolo de chocolate.

Fotos: Fotonativa

Apresentação dos dançarinos teve o acompanhamento
de um músico tocando bandeneon, ao vivo
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Muita descontração entre os participantes que puderam exibir suas habilidades no tango

O tema argentino estava presente
na comida e bebidas servidas,
doces ou salgadas
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Evento

Cabernet Sauvignon

Fotos: Fotonativa

Mais uma confraria onde esteve em destaque a
qualidade dos rótulos e da comida harmonizada

O sommelier Armando Bisogni e casa cheia: confrarias são um sucesso

O

Restaurant La Marina foi o palco da
tradicional confraria de vinhos no dia
7 de setembro de 2013. O sommelier
Armando Bisogni apresentou vinhos
da uva Cabernet Sauvignon e o evento foi um
sucesso, com casa cheia.
“O público prestigiou o evento e recebemos,
além dos clientes da Marinas Nacionais, comensais vindos de Santos e região”, comenta Felipe
Cruz, gerente do La Marina. Armando, que é professor do curso de sommelier do Senac, julgou
a ocasião o melhor evento até hoje. “O interesse
e o entusiasmo dos participantes foi muito bacana. A evolução das pessoas é bem visível.”
Armando explica que a uva Cabernet Sauvig-

non tem normalmente coloração intensa, bons
taninos, aromas e sabores potentes. “São vinhos
que têm a capacidade de grande longevidade”,
explica. “Os aromas de carvalho, de frutas maduras, geleias, só poderiam se dar bem com
carnes, especialmente as caças, que tinham
nos pratos essa característica bem marcada.”
Entre os pratos harmonizados, o destaque ficou
para o Duo de Javali com Queixada e Mil folhas
de Cará, que foi muito comentado de acordo com
Felipe. “Estamos ansiosos para os próximos
eventos e esperamos que o público prestigie e
participe. É gratificante para equipe a realização
desses eventos. Gostamos de oferecer uma experiência diferente aos nossos clientes”, conclui.

O gerente Felipe Cruz e o maitre Ricardo Batista entregam
garrafas de vinho sorteadas entre os presentes.

Harmonizações da noite

C Porcupine Ridge Cabernet Sauvignon 2010, da África do
Sul, acompanhando Javali e Queixada braseados, jus de
frutas do bosque e mil folhas de Cará

Mitolo Jester Cabernet Sauvignon McLaren Vale 2010,
originário da Austrália, servido com Tartelette de coelho e
alho poró e folhas de beterraba

Cuvee Alexandre Cabernet Sauvignon 2009, do Chile,
degustado com Arroz de pato ao cateto vermelho, linguiça
artesanal defumada e compota de ameixa

Chateau Fourcas Hosten 2008, da França, com
Pernil de Cordeiro ao jus de jabuticaba e abóbora
defumada

16 - Marinas Nacionais

Evento

Feijoada e samba

Fotos: Fotonativa

Comida e música bem brasileira embalaram
o sábado no restaurante La Marina

N

o sábado, dia 27 de julho, o La
Marina preparou o evento Feijoada
e Samba. O buffet de feijoada
completa, com carnes tradicionais
e magras, buffet de saladas e sobremesas
brasileiras foi servido com o acompanhamento de um quarteto de samba ao vivo
com repertório variado de samba de raiz e
chorinho.

Um barman preparava caipirinhas variadas na
frente do cliente. “Os convidados puderam degustar uma feijoada completa e samba ao vivo
da melhor qualidade”, conta Felipe Cruz, gerente
do restaurante. “Adoramos a receptividade dos
clientes em relação ao evento e os comentários
foram muito positivos. Estamos trabalhando para
realizar eventos distintos que possam agradar os
mais diversos públicos.”
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Gastronomia

Decoração

Cavalinha
na Brasa

A elegância do
preto e branco

Ricado Batsita

A

S

ol , praia , mar, o clima esquentou. Você
reuniu os amigos, saiu de barco, ficou na
casa de praia, acendeu a churrasqueira,
tudo de bom, carne é bom, comer com os
amigos é melhor ainda. Abriu o vinho branco, Sauvignon! Anh! chardonnay? na temperatura certa,
balde de gelo, pôs na grelha, sim, só pra te avisar, hoje tem peixe!!! Cavalinha na Brasa. Anota aí!

Por Karol de Paula

Sinônimo de elegância, a combinação de tons preto e branco voltou com força na moda e agora
chega às decorações de casas e
barcos. Na parte externa, as cores fortes e
vivas dão lugar à sobriedade do preto nas
faixas dos costados. A dupla imbatível carrega
o contraste entre luz e sombra, que, usada
com sabedoria, amplia pequenos espaços
e traz aconchego em espaços mais amplos.
O preto, puro ou em estampas ou texturas,
pode ser predominante em áreas de pouca
permanência, enquanto aconselho o uso
mais intensivo do branco em ambientes de
convívio para aproveitar a luminosidade da
luz diurna. Outra vantagem do preto e branco
é a flexibilidade para harmonizar com objetos
de cores nos mais variados espectros, destacando elementos de decoração. Em tempo,
o preto e branco, por serem atemporais, podem permanecer um bom tempo no seu
barco. Até a próxima!

Divulgação

Método:
Lave as cavalinhas em água corrente, seque
em papel toalha, e em seguida coloque em
um recipiente com o vinho branco para marinar.
Em uma tigela coloque o alho picado, o orégano, o azeite e faça uma pastinha misturando os ingredientes
Após 15 minutos marinando, retire as cavalinhas do vinho e escorra.
Com a ajuda de um pincel, passe a pastinha
por dentro e por fora dos peixes.
Com o carvão já em brasa coloque as cavalinhas alinhadas na grelha e salpique sal a gosto por cima.
Só vire os filés quando a pele do peixe já estiver bem sequinha. Aproveite pra pincelar com
a pastinha, em seguida.
Quando os peixes são retirados, a espinha
central sai facilmente. Bom Apetite!

Rodney Domingues

Ingredientes: 6un cavalinhas inteiras evisceradas, 300ml vinho branco, 7un dentes de
alho picado, 40g orégano, 200ml azeite extra
virgem, Sal a gosto

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 do Anexo 4-B da NORMAN-03/DPC.
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.

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

Outubro
Lua minguante
TER 01
03:45 1.2
10:26 0.2
15:58 1.2
23:06 0.1
QUA 02
04:36 1.2
11:23 0.1
16:51 1.2
23:54 0.1
QUI 03
05:21 1.2
12:09 0.1
17:34 1.2
Lua nova
SEX 04
00:34 0.1
06:02 1.2
12:56 0.1
18:11 1.2
SÁB 05
01:06 0.1
06:36 1.2
13:36 0.1
18:39 1.2
DOM 06
01:45 0.1
06:51 1.2
14:08 0.1
19:11 1.2
SEG 07
02:13 0.1
07:17 1.2

14:54 0.1
19:45 1.2
TER 08
02:58 0.1
07:58 1.2
15:41 0.1
20:23 1.2
QUA 09
03:45 0.1
08:39 1.3
16:23 0.1
21:13 1.2
QUI 10
04:30 0.1
09:32 1.3
17:11 0.1
22:11 1.2
Lua crescente
SEX 11
05:21 0.1
10:32 1.3
18:06 0.1
23:17 1.2
SÁB 12
06:19 0.1
11:39 1.3
19:06 0.1
DOM 13
00:26 1.2
07:26 0.1
12:53 1.3
20:08 0.1

SEG 14
01:41 1.2
08:38 0.1
14:09 1.3
21:13 0.1
TER 15
02:49 1.2
09:49 0.1
15:11 1.3
22:24 0.1
QUA 16
03:47 1.3
10:56 0.0
16:09 1.3
23:24 0.0
QUI 17
04:39 1.3
11:56 0.0
17:04 1.3
Lua cheia
SEX 18
00:11 0.0
05:26 1.3
12:51 0.0
17:53 1.3
SÁB 19
01:00 0.0
06:15 1.3
13:34 0.0
18:32 1.3
DOM 20
01:41 0.0
07:00 1.3
14:08 0.0
19:13 1.3

SEG 21
02:06 0.0
07:36 1.3
14:54 0.0
19:53 1.3
TER 22
02:51 0.0
08:09 1.3
15:28 0.0
20:24 1.3
QUA 23
03:17 0.1
08:39 1.3
16:02 0.0
21:09 1.3
QUI 24
03:58 0.1
09:13 1.3
16:43 0.0
22:00 1.2
SEX 25
04:41 0.1
10:00 1.3
17:21 0.1
22:54 1.2
Lua minguante
SÁB 26
05:23 0.2
10:54 1.3
18:08 0.1
23:54 1.2
DOM 27
06:15 0.2
11:56 1.2
19:04 0.1

SEG 28
00:58 1.2
07:23 0.2
13:02 1.2
20:04 0.1
TER 29
02:00 1.2
08:36 0.2
14:09 1.2
21:04 0.1
QUA 30
02:56 1.2
09:43 0.2
15:09 1.2
22:02 0.1
QUI 31
03:47 1.2
10:41 0.2
16:04 1.2
22:54 0.1

Novembro
SEX 01
04:32 1.2
11:34 0.1
16:53 1.2
23:43 0.1
SÁB 02
05:13 1.2
12:19 0.1
17:32 1.2
Lua nova
DOM 03
00:24 0.1
05:39 1.2

13:04 0.1
18:09 1.2
SEG 04
01:04 0.1
06:13 1.2
13:54 0.1
18:47 1.2
TER 05
01:54 0.1
06:53 1.2
14:43 0.1
19:21 1.2
QUA 06
02:41 0.1
07:32 1.3
15:26 0.1
20:09 1.2
QUI 07
03:21 0.1
08:23 1.3
16:09 0.1
21:04 1.2
SEX 08
04:09 0.1
09:19 1.3
17:00 0.0
22:04 1.2
SÁB 09
05:04 0.1
10:23 1.3
17:58 0.0
23:08 1.2

Lua crescente
DOM 10
06:04 0.1
11:28 1.3
18:56 0.0
SEG 11
00:15 1.2
07:08 0.1
12:39 1.3
19:53 0.0
TER 12
01:21 1.3
08:15 0.1
13:49 1.3
20:53 0.0
QUA 13
02:23 1.3
09:24 0.1
14:53 1.3
21:53 0.0
QUI 14
03:19 1.3
10:34 0.0
15:49 1.3
22:53 0.0
SEX 15
04:13 1.3
11:34 0.0
16:39 1.3
23:45 0.0
SÁB 16
05:06 1.3
12:21 0.0
17:24 1.3

Lua cheia
DOM 17
00:23 0.0
05:54 1.3
13:06 -0.1
18:11 1.3
SEG 18
01:02 0.0
06:38 1.3
13:56 0.0
18:53 1.3
TER 19
01:49 0.0
07:19 1.3
14:34 0.0
19:24 1.3
QUA 20
02:13 0.1
07:45 1.3
15:04 0.0
20:09 1.3
QUI 21
02:56 0.1
08:15 1.3
15:45 0.0
20:53 1.2
SEX 22
03:34 0.1
08:51 1.3
16:13 0.0
21:34 1.2
SÁB 23
04:06 0.1
09:30 1.3
16:56 0.1
22:21 1.2

DOM 24
04:56 0.1
10:19 1.2
17:36 0.1
23:13 1.2
Lua minguante
SEG 25
05:47 0.2
11:11 1.2
18:19 0.1
TER 26
00:08 1.2
06:41 0.2
12:11 1.2
19:11 0.1
QUA 27
01:06 1.2
07:47 0.2
13:15 1.1
20:08 0.1
QUI 28
02:02 1.2
08:54 0.2
14:19 1.1
21:04 0.1
SEX 29
02:51 1.2
09:54 0.2
15:19 1.1
22:00 0.1
SÁB 30
03:36 1.2
10:54 0.1
16:09 1.1
22:56 0.1

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

Factum Design

Nova Intermarine 75:
excelência em todos os detalhes.

Intermarine 600 Full

Intermarine 560 Full 2005

Intermarine 480 Full 2008

Intermarine 460 Full 2003 e 2008

Intermarine 440 Full 1995

Phantom 360 2009

2 MAN 800 hp

2 Volvo 715 hp

2 Volvo TAMD 74 480 hp e D9 500 hp

2 Volvo Volvo IPS 600

Volvo Penta D4 300 hp

Caterpillar 420 hp

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

Consulte outras ofertas em www.spmarine.com.br

Venha conhecer a Nova Intermarine 75 no São Paulo Boat Show
De 17 a 22 de outubro, Transamerica Expo Center

Representante oficial Intermarine em todo o país

www.spmarine.com.br
Angra dos Reis-RJ

| B.Camboriú-SC

São Paulo (11) 3581-4646

| Caraguatatuba-SP

| Curitiba-PR

|

Guarujá-SP

|

Salvador-BA

