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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Vitória!
Bandeira
Azul passou
a tremular
na Marinas
Nacionais
no dia 23 de
novembro

Como evitar que os surtos
de tensão na energia elétrica
queime equipamentos do barco

Em janeiro, o La Marina realizará
um encontro para celebrar a alta
gastronomia: Cozinha Viva La Marina.

Foto: Rodney Domingues

Confira como foi a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho
que levou informação a colaboradores,
marinheiros e prestadores de serviço
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Carta ao leitor

Curtas

T

Comemoração
do Dia da Árvore

er a Bandeira Azul agitada pelos ventos do Canal de Bertioga, mais do que
uma simbologia, é a confirmação do
trabalho perseverante realizado pela
Marinas Nacionais em favor do meio ambiente
que a envolve. Repassar a necessidade de
preservar esse tesouro da natureza às novas
gerações é um dos motivos pelo qual nos interessou conquistar esse selo. Nosso maior desafio agora é manter a certificação e isso só é
possível por meio da educação e conscientização. Conclamo a cada um que tome para si
essa responsabilidade que é de todos nós:
levar a informação ao seu círculo de amigos,
aos seus familiares, enfim ao seu meio social.
É a nossa maior arma para vencermos a luta
contra a degradação ambiental.
Aproveito para agradecer, em nome da
Marinas Nacionais, às incontáveis parabenizações recebidas pela conquista da Bandeira
Azul. Enchem-nos de orgulho, as palavras
de carinho, que podem ser conferidas nesta
edição.
Recomendo a leitura de uma matéria esclarecedora sobre os cuidados que devem ser
adotados com os equipamentos elétricos e
eletrônicos que têm recheado de tecnologia
os novos barcos. Não deixe de ler também as
nossas dicas para que você aproveite bem a
melhor temporada da sua vida. Esse é o desejo de toda a equipe da Marinas Nacionais.
Bom Festas e Feliz Ano Novo!

Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais

Expediente
A Revista Marinas Nacionais é uma publicação
da Marinas Nacionais Comercial Ltda., distribuída gratuitamente. A Marinas Nacionais não se
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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:
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N

o sábado, dia 28 de setembro, em
comemoração ao Dia da Árvore, a
Marinas Nacionais distribuiu mudas
de espécies nativas da Mata Atlântica, como Araçá Goiaba, Grumixama, Araçá
Piranga, Tucaneiro e a Pitangueira. Todas produzem frutos apreciados por pássaros, que
ajudam na dispersão das sementes. Além da
doação das mudas, a gestora ambiental da
Marinas Nacionais, Leila Pio dos Santos orientava sobre o plantio. “Todos foram bastante
participativos, inclusive foram distribuídas 60
mudas ao total e, antes do meio-dia, todas já
haviam sido doadas.”
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Aproveite a
temporada

S

e as malas ainda não estão feitas, a cabeça de muita gente já está pronta para
curtir o período de férias que se aproxima. Para aproveitar o máximo possível
essa temporada com sua embarcação, a Marinas
Nacionais traz algumas dicas importantes:

Documentação: além da revisão preventiva que
deve ser feita antes do passeio, é preciso verificar se
a documentação do barco e dos condutores está
em dia e se o material de salvatagem está de
acordo. Lembre-se que a Marinha realiza operações de fiscalização especiais nessa época para
que todos possam navegar com segurança.

Abastecimento: evite correrias e perda de tempo

Rodney Domingues

Férias

Horário diferenciado: para seu conforto, a
Marinas Nacionais tem funcionamento estendido
durante o horário oficial de verão nos finais de semana e feriados. As áreas operacionais e administrativas funcionam até as 18h. A sala rádio até as
20h. O Restaurante La Marina serve café da manhã a partir das 8h e jantares até as 20h. O horário da loja de conveniência segue até as 20h.

Passeios: leve cartas náuticas da região em
que navegará, confira o funcionamento dos equipamentos de navegação e do rádio de comunicação e não deixe de informar sua saída à Sala
Rádio. Navegue em velocidade segura e jamais
misture condução com bebidas alcoólicas.

com filas para abastecer o tanque ou a despensa
da embarcação. Programe suas saídas e realize
essas operações com antecedência.

Meio ambiente: retorne com os resíduos ge-

Revisão e reformas: para realizar essas ativida-

Estacionamento: estimule a carona solidária

des na embarcação, a Marinas Nacionais exige,
além da regularização junto aos órgãos públicos locais, a apresentação do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Lembre-se de que isso é importante para sua segurança. Para emergências, a portaria da Marinas
Nacionais tem contatos de empresas e profissionais que prestam atendimento durante feriados.

A Marinas Nacionais deseja uma ótima
temporada de férias!

rados no mar, dando a correta destinação em
terra e mantenha distância de animais marinhos.
para evitar um acúmulo muito grande de veículos no estacionamento e dar oportunidade a todos. Ao estacionar, verifique se não deixou nenhum equipamento elétrico ou farol do carro ligado. Observe se não obstruiu hidrantes e
extintores, assim como outros veículos, barcos,
jet-skis ou carretas.
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Infra estrutura

Alta tensão
Fotos: Rodney Domingues

O que pode ser feito para que surtos de tensão na linha de
transmissão elétrica não causem danos às sensíveis placas de
equipamentos das embarcações

C

om o avanço da tecnologia, a quantidade de eletrônica embarcada aumentou consideravelmente. A demanda por energia elétrica cresceu, assim
como as possibilidades de queima por surtos
de tensão das sensíveis placas dos aparelhos.
Mas como acontecem esses surtos?
A elevação brusca na tensão da rede de distribuição pode ser de curta duração (da ordem
de nanosegundos), causada por descargas
atmosféricas ou por manobras na rede, como
manutenção, chuvas, entre outros; ou de longa
duração, quando há grandes manobras de
manutenção ou avarias na rede causadas por
queda de árvores, ventanias e outros.
O engenheiro eletricista Carlos Katcipis conta
que a rede de alimentação que atende a Marinas Nacionais possui uma somatória de situações que prejudicam a qualidade de energia.

“A rede de alimentação da concessionária termina na balsa, logo estamos em uma situação
frágil de alimentação por parte da Elektro. Sempre que possível a rede opera em malha, se
fechando em anéis, quando sobrecarrega um
lado, o outro supre a diferença”, explica. “Em
caso de aumento de consumo ao longo do
percurso em linha, há uma queda de tensão na
ponta de rede (afundamento). Para minimizar
esse efeito, a concessionária tem uma espécie
de estabilizador de tensão que ajusta em saltos
de 5Vac essa queda, gerando distúrbios de
chaveamento.”
Para contornar a qualidade pobre de fornecimento, a Marinas Nacionais instalou grupos geradores, que assumem a alimentação nas faltas de energia ou quedas acentuadas, após
alguns segundos da falta. “Esses equipamentos custam muito caro e se viabilizam economi-

Marinas Nacionais - 7

camente, através de um contrato diferenciado
de fornecimento com a concessionária, onde
nos propomos a aliviar o sistema da Elektro, no
horário que eles mais têm consumo, chamado
horário de ponta. Todos os dias a energia dá
duas piscadas de milisegundos que é a transferência de um alimentador para outro, gerando
mais um pequeno distúrbio em nossa alimentação interna.” Carlos ainda destaca que por estar na ponta de rede, sempre que há algum
problema à montante da entrada da marina, há
desabastecimento de energia, muitas vezes,
por várias horas.

SST

SIPAT

Tecnologia não compatível
com a norma da Elektro
Embora sempre que faltar energia, os distúrbios acontecerão, a Marinas Nacionais adquiriu
um grupo moto gerador (GMG) dotado de sistema de transferência em rampa (STR). “A tecnologia permite assumir a carga ainda com o
abastecimento da concessionária sem que
haja qualquer oscilação em nosso sistema interno. Acontece, porém, que a Elektro não nos
permite operar dessa forma por considerar inseguro para eles, muito embora outras concessionárias de outros municípios permitam. Para
podermos operar com esse paralelismo momentâneo, teremos que investir em uma subestação abrigada de energia com toda a instrumentação de proteção no lado da média
tensão (13.800 Vac), tornando nossa operação
mais complicada e perigosa.”
Enquanto esses pesados investimentos não
são realizados, foram instalados sete transformadores como pontos de rebaixamento de
energia e DPS’s que atuam drenando as oscilações de tensão acima do recomendado.
“Como esses dispositivos têm um restrito raio
de ação, é recomendado que em todas as instalações alimentadas por esses transformadores (embarcações, restaurantes e instalações administrativas), sejam igualmente dotadas de DPS.”
As embarcações, por possuírem geradores
internos que comutam da rede para o gerador
nas faltas de energia e por estarem muito sujeitas a descargas atmosféricas quando em alto
mar, demandam ainda mais cuidados. “Evidentemente, além dos DPS e no breaks, os ânodos de sacrifício e placas de aterramento das
embarcações devem estar em bom estado de
conservação”, completa Carlos.

O

setor de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) da Marinas Nacionais realizou entre os dias 7 e 11 de outubro, a
primeira Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), com atividades envolvendo não apenas os colaboradores, mas marinheiros e prestadores de serviços.
O objetivo era promover a conscientização por
meio de palestras, treinamentos, avaliações médicas, atividades lúdicas, entre outras. “Abrangemos o conhecimento sobre certas doenças,
como câncer de mama, tabagismo, HIV, hepatite, sifíis, além de realizar testes”, explica a responsável pelo setor de SST, Elisabeth Ferreira.
Os testes foram realizados pelo Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA) de Bertioga,
composto por uma equipe formada de duas
enfermeiras, uma assistente social e uma psicóloga. “Todos puderam realizar os testes, desde
os marinheiros, prestadores de serviços e os
colaboradores”, conta Elisabeth. Os resultados
foram entregues no mesmo dia.
Além das informações sobre Doenças Sexualmente transmissíveis, foram distribuídas camisinhas masculinas e femininas.
Entre as palestras realizadas, o bombeiro civil
Márcio Falcão explanou sobre extintores de incêndio e reforçou dicas de procedimentos em
ocorrências. O eletricista Mauro Temoteo deu
importantes dicas de segurança básica que se
deve ter com a rede elétrica.
Finalmente, foram abordados temas sobre
meio ambiente na palestra com a responsável
desse setor, Leila Pio dos Santos.
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Entrevista

Decifrando o mar

Arquivo pessoal

prietários de barcos, que buscando saber, encontra dificuldade, pois a área é vasta. Como
o escopo principal é sua atividade comercial/
industrial e o barco é entretenimento, acaba
deixando de lado essa busca do meio náutico.

E

dson Antônio Quaglio enxergou uma
deficiência no meio náutico: publicações que desvendassem os mistérios
sobre terminologias, jargões, siglas,
significados de expressões em outras línguas,
entre outras coisas ligadas à atividade. Debruçou-se então em um projeto de compilação
que resultou no livro “Coletânea Náutica Esportiva”. São mais de 250 páginas de informações
para enriquecer o vocabulário dos navegantes.
“É a área que gosto, quer na vela, quer no motor. Sempre procuro fazer o melhor, buscando o
conhecimento de tudo que envolve a náutica,
que não é pouco”, revela Edson, que atua na
náutica esportiva desde 1975, contabilizando
mais de 53 mil milhas navegadas, de tripulante
a comandante de veleiros, lanchas, trawlers,
escunas e multicascos.

Como foi a ideia de reunir as informações em
um livro?
Inicialmente via a necessidade de conhecimento dos marinheiros. Posteriormente, novos pro-

Quanto tempo levou para escrever o livro?
Uns quatro anos, sem muito afinco. Acabei
perdendo mais de 100 páginas, o que me levou a desânimo e parada por uns dois anos.
Mas é um conjunto infinito, pois preparo a edição 2015, que estará mais rica com informações sobre peixes, aves, com nome corretamente científico e o naturalista responsável,
bem como informações da proibição de captura, molestamento e os que estão em extinção.
O capítulo “As orientações de uso e manutenção de embarcações esportivas” do livro são
transcrições de suas experiências ou contou
com a colaboração de outros profissionais?
Como busco a melhor forma de executar um
trabalho, esses procedimentos são os que
faço. Logicamente no dia a dia vamos observando como não devemos fazer alguma coisa. Pode existir conflito com estaleiros e
brokers, pois a ótica deles é barco em exposição para venda e o meu é barco em utilização,
para que o proprietário esteja satisfeito com o
capital imobilizado.
Como você acha que o livro pode ser importante para a formação de marinheiros de esporte e recreio?
Pela didática e conteúdo. Busquei a didática
mais simples; não precisa ser um lobo do mar
para entender. Quanto ao conteúdo, busco a
diversificação do que usamos em barco recreação. Temos nesse contexto, palavras em outros idiomas, embarcações brasileiras peculiares ou notáveis, Áreas de Preservação Ambiental (APAs) e parques marinhos, siglas de
organismos e associações, entre outros.
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Como a formação do marinheiro de esporte recreio
poderia melhorar?
Esse tema é complexo.
Primeiro a Marinha do Brasil precisa colocar em prática a LESTA, no Art. 4º, a
RLESTA, nos Art. 30 e 31.
Em resumo precisa formatar um curso específico ao
esporte e recreio, pois essa
atividade é diferenciada, haja vista que o Ministério do Trabalho reconhece o trabalhador Marinheiro
de Esporte e Recreio, pela Classificação Brasileira
de Ocupações, Família 7827-25. Não é possível
colocar-nos na mesma condição de aquaviários,
que são formados para atuarem em embarcações
comerciais. Se atualmente, colocarmos uma lancha 80’ numa atividade comercial, como charter
e tripular com aquaviários, como a Marinha
orienta, pois mesmo sendo habilitados, será um
desastre comercial. O esporte e recreio lida com
pessoas relacionadas e cada uma tem suas particularidades que devem ser respeitadas. É diferente de pessoas que são passageiros e devem
se comportar como algo a ser transportado.

Na sua opinião, faltam livros
com mais informações para
o mercado náutico?
Temos poucas publicações.
Porque será? É que o brasileiro não gosta de ler, infelizmente. Aí temos um círculo
vicioso: sem livro não tem
leitor, se não tem leitor para
que o livro? É triste.
Tem algum projeto novo em mente?
Trabalho na edição do “Coletânea Náutica Esportiva” para 2015.
Tenho um romance baseado num traslado de
uma lancha de 38’ do Caribe até Belém-PA.
Digo romance, baseado no pensamento de
Paulo Setúbal em que “o romance vem em socorro da história”. Um livro só de navegação a
motor, por 1400 milhas, a 5 nós, é extremamente chato. Se não houver um molho rico, não dá
para engolir.
Tenho ainda um trabalho de Navegadas Boas
& Más, que escrevi para o Informativo Náutico
que pretendo repaginar e incluir novas navegadas, e são muitas, mais Más.
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Bandeira Azul

Tremula a
Bandeira Azul
Fruto do empenho de todos os frequentadores, a
Marinas Nacionais desfralda a bandeira que carrega em
seu significado respeito ao meio ambiente

D

ia 23 de novembro de 2013 tornou-se
uma importante data para a história da
Marinas Nacionais, marcada pela tradição
de pioneirismo que sempre permeou
sua administração. O hasteamento da Bandeira
Azul é a consagração de uma trajetória respeitosa
no trato do meio ambiente e dos recursos naturais.
A certificação, concedida pela FEE (Foundation for Environmental Education), organização
não governamental internacional e pelo Instituto
Ambiental Ratones no Brasil (IAR) corresponde à
primeira temporada, válida para 2013-2014, o
que a tornou a primeira marina do estado de São
Paulo a ter o selo ambiental.
Para conquistar o selo, as praias e marinas devem
cumprir os critérios exigidos para o programa: informação e educação ambiental; gestão ambiental; segurança e serviços e; qualidade da água.

Rodney Domingues

Abaixo, o gerente geral Alejandro Rodriguez, a
gestora ambiental Leila Pio dos Santos, a consultora
de gestão, Daniela da Silva, a coordenadora
nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi
e o sócio-administrativo, Juan Alfredo Rodriguez

A bandeira foi entregue pela coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi,
ao sócio administrativo Juan Alfredo Rodriguez,
da Marinas Nacionais. “Ficamos muito felizes em
difundir esse conhecimento. Aqui no Guarujá,
não precisamos convencer ninguém que a Bandeira Azul é muito importante”, declarou Leana.
A marina inscreveu-se no projeto piloto do Programa Bandeira Azul em 2012 e teria dois anos
para realizar as adequações e se qualificar para a
certificação, que é renovada anualmente. Porém,
em apenas um ano, conseguiu ser aprovada na vistoria. “Para nós, não foi tão difícil a conquista, mas
acredito que nosso maior desafio será manter a
certificação, já que na minha visão, a conservação
da bandeira dependerá também de todos os frequentadores”, ressaltou Juan Alfredo Rodriguez.

Segunda Bandeira Azul do Guarujá
Idealizada por Juan Alfredo Rodriguez e seu filho,
Alejandro Rodriguez, gerente geral da Marinas
Nacionais, a certificação da Bandeira Azul agrega
valor não só à marina como ao turismo do município do Guarujá. “Parabenizo à equipe de colaboradores por essa conquista que dará projeção
mundial à Marinas Nacionais”, explica Alejandro
Comas Rodriguez.
A Praia do Tombo, localizada no Guarujá, também
receberá a renovação da Bandeira Azul ainda no
ano de 2013. A prefeita do município do Guarujá,
Maria Antonieta de Brito esteve na cerimônia de
hasteamento e parabenizou a Marinas Nacionais.
“Hoje, somos a única cidade na América Latina a
obter duas certificações desse porte. É um importante selo de qualidade turística, ambiental, no cuidado com as pessoas e com o meio ambiente.”

Rodney Domingues
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Autoridades e representantes da sociedade prestigiaram a cerimônia de recebimento da Bandeira Azul

Certificação anual
Para a conquista da Bandeira Azul, algumas adequações foram realizadas. “Muitas delas já estavam implementadas”, confirma a gestora ambiental da Marinas Nacionais, Leila Pio dos Santos. “Tivemos que adequar procedimentos em
busca de uma empresa mais sustentável, além
de tornar a marina um local ainda mais seguro e
preparado por meio de planos de emergência individual e de primeira resposta a acidentes de
poluição e incêndios.”
Outras alterações foram a aquisição de boias e

suportes, escadas de emergência nos píeres e
atualizar os equipamentos da brigada de incêndio e corpo de bombeiros, além da implantação
de uma estação de tratamento de efluentes industriais (ETE-I).
A Marinas Nacionais vem passo a passo e dia
a dia, observando não só o mercado náutico,
mas o mundo empresarial como um todo. É fato
que o meio ambiente requer atenção especial,
pois a degradação é constante. Apenas a conscientização e educação ambiental podem reverter esse processo.

Marcio Falcão

Abaixo, a equipe de colaboradores da Marinas Nacionais comemorando a conquista
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Bandeira Azul

Falou e disse
Confira os depoimentos sobre a conquista da
Bandeira Azul que nos enchem de orgulho
“A iniciativa da Marinas Nacionais é fantástica e ela
passa a ser mais uma parceira para reforçar o trabalho de educação ambiental.” Laércio Lorca Leal,
gestor da Bandeira Azul da Praia do Tombo
“Acompanho a Marinas Nacionais desde os anos de
1985 e 1986. O Alejandro sempre foi
uma pessoa muito atenta às questões
da área ambiental além do reconhecido cuidado com a manutenção da marina, não apenas nos aspectos visuais
mas também na infra estrutura. Fico
muito feliz por ser a Marinas Nacionais a primeira marina de São Paulo a
conquistar o selo da Bandeira Azul.”
Marcio Christiansen, Ferretti Yachts
“A Marinas Nacionais é pioneira, saiu
na frente, teve essa visão socioambiental e isso trará um retorno muito favorável, especialmente em nível internacional.”
Elio Lopes dos Santos, secretario de meio
ambiente do Guarujá
“A conquista da Bandeira Azul pela Marinas
Nacionais é muito importante para o meio
náutico e a cidade do Guarujá ganha muito
com isso.” Maria Tereza Cerroti, Píer 26
“Temos acompanhado as dificuldades que as
marinas têm enfrentado e esse certificado é
uma grande conquista para a Marinas Nacionais.
Parabéns!” Lucyla Martins Garrido, Revista
Náutica
“A Bandeira Azul trás um beneficio não só pelo
lado ambiental mas também pelo reconhecimento
da Marinas Nacionais tanto no Brasil quanto fora,
atestando a qualidade operacional. Parabéns pelo
pioneirismo aqui no estado de São Paulo.” Mario
Bandeira, MWB Pesquisa, Planejamento e Assessoria Ltda.
“Essa iniciativa é extremamente importante para criar uma consciência ambiental cidadã e a respeitar o ambiente
onde vivemos.”, Torben Grael, esportista olímpico

“Eu advogo aqui para a Marinas Nacionais, e a vejo
crescendo em todos os aspectos, cada vez mais bonita, com mais estrutura mas também se preocupando com o meio ambiente, com as pessoas e isso é
muito gratificante. A gente começa a acreditar novamente no planeta, no ser humano, fiquei muito feliz!” Kátia Maria Morgado Lanfredi, advogada
“Fico muito feliz em saber que o Guarujá tem
gente muito competente e alinhada com a
questão turística e ambiental e que encontra
nichos e alternativas para potencializar
suas atividades. Isso me deixa muito orgulhosa e feliz enquanto munícipe e enquanto prefeita da cidade e com muito
mais vontade de dizer às pessoas que o
Guarujá tem muitas coisas das quais a
gente pode se orgulhar e a Marinas Nacionais é uma delas.” Maria Antonieta de Brito,
prefeita do Guarujá
“Acho de extrema importância porque a Marinas
Nacionais acaba sendo referência para todo o mercado náutico e faz com que outras marinas também tomem a iniciativa de se enquadrarem, o
que é fantástico.” Paulo Sassaki, Ventura Marine
“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.” José Carlos
Rodrigues, secretário do turismo do Guarujá
“A implantação do sistema Bandeira Azul
mostra o pioneirismo e o incrível grau de
comprometimento com a sustentabilidade e
o meio ambiente por parte da administração da Marinas Nacionais”, Julio Cardoso,
diretor de meio ambiente do Yacht Club
Ilhabela

“Parabéns à Marinas Nacionais! A certificação Bandeira Azul é a corroboração da excelência operacional que a
consagra como uma das melhores
marinas do Brasil.” Ivan César Batagini, SPMarine/Intermarine
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Evento

Celebração da
alta gastronomia
A primeira edição do Encontro Gastronômico Cozinha Viva La
Marina, organizado pelo restaurante La Marina trará renomados
chefs e produtos de qualidade em três sábados especiais

Cozinha

V I VA

O

encontro Cozinha Viva La Marina
celebra o melhor da Gastronomia
contemporânea em três jantares temáticos com chefs renomados, nos
sábados, dias 11, 18 e 25 de janeiro de 2014.
Nas tardes do evento, o público poderá conhecer produtos diferenciados e aprender com
profissionais consagrados da gastronomia. “Durante o encontro, os participantes terão uma
programação de degustação com geleias,
queijos, cafés especiais, vinhos, azeites, além
de workshops de cozinha com os chefs convi-

dados”, explica Felipe Cruz, gerente e chef
executivo do restaurante La Marina.
O encontro tem o apoio da Mistral Importadora de Vinhos, Casa Flora, Café La Marina,
Casa do Engenho Fazenda Morro Azul, Carnes
Cerrado e Acapulco Magazine. “É uma oportunidade imperdível de celebrar e vivenciar a experiência do melhor da gastronomia contemporânea”, ressalta Felipe Cruz.
Mais informações pelo telefone (13) 33051494 ou pelo email gerencia.lamarina@marinasnacionais.com.br
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Evento

Degustação
de cervejas
O beer sommelier Fernando Gurgel apresentou cinco rótulos
nacionais e importados de cervejas artesanais, devidamente
acompanhadas de pratos harmonizados
O beer somelier deu oportunidade para as
pessoas provarem as cervejas de estilos e sabores diferentes e expressarem suas opiniões sobre cada uma degustada. “Os gostos foram
bem variados, como sabemos, cada um tem
seu paladar.”

Fotos: Fotonativa

A

cerveja é uma das bebidas mais populares do mundo. Prova disso é a
presença do público na degustação
de cervejas artesanais, realizada pelo
Restaurant La Marina no sábado, dia 5 de outubro. Como palestrante, o beer somelier Fernando Gurgel deu um show de conhecimento e
apresentou os rótulos de cervejas artesanais nacionais e importados.
Entre os rótulos, cervejas vinda da Holanda,
Alemanha, Tcheca e duas representantes brasileiras, devidamente harmonizados com pratos
preparados especialmente para a ocasião. “Os
pratos ficaram excelentes com as cervejas. Foram usadas muita originalidade e criatividade,
com sabores surpreendentes”, opina Fernando
Gurgel.

Acima, o chef executivo do La Marina, Felipe Cruz e o beer sommelier Fernando Gurgel
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Além da informação em um ambiente descontraído, os participantes concorreram a presentes

Harmonizações da noite
1795 Czech Lager,
cerveja da República Tcheca, estilo
Pilsner Lager
Premium, com
corpo leve, foi
servida com Siri
Porreta de Bom, um
Acarajé de Siri

König Ludwig Weissbier Hell, produzida
na Alemanha, de estilo German Weizen/
Weissbier e encorpada, foi acompanhada
do prato Terrine Camponês, um terrine de
pernil de porco, galinha caipira e linguiça
defumada com chutney de tamarindo

Colorado Cauim, uma cerveja brasileira, produzida em Ribeirão
Preto. Estilo Premium american Lager e corpo leve foi
harmonizada com o prato Carvão, Terra e Alimento, um carvão
de mandioca, farinha d´agua no tucupi, Costela de Tambaqui e
banana da terra caramelizada

Maracujipa, brasileira do Rio de Janeiro,
estilo IPA (Indian Pale Ale). É adicionado
maracujá a cerveja, possui corpo leve,
notas adocicadas e amargor. Harmonizada com Boi Calmo, um prato de Pastel de
rabada e maionese de maracujá

La Trappe Dubbel, holandesa, estilo Belgian
Dubbel, da família Dark ALE. Encorpada, cerveja
dos Monges Trapistas, foi saboreada com Delícia
de Chocolate e Sensação de Café,um Praliné de
amêndoas, dacquoise de chocolate meio amargo,
mousse de caramelo e creme de catuaí vermelho
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Evento

Nem só de Porto,
vive o Douro

Fotos: Fotonativa

Confraria degustou os vinhos da região Douro
apreciados com refinada harmonização

C

om o tema “Nem só de Porto, vive o
Douro”, a confraria de vinhos organizada pelo Resturant La Marina, reuniu
um grande número de participantes
com sede não apenas de apreciar vinhos de
qualidade, mas de conhecer um pouco da história que a enologia conta.
Para apresentar os vinhos no dia 16 de novembro, foi convidado o sommelier Armando

Bisogni. “O público teve uma ótima participação, interação, diversos elogios. Vejo que se
trata de um evento que já se consagrou.”
De acordo com Armando, os vinhos portugueses tiveram sucesso ao preservar a identidade de suas castas originais. “Portugal é uma
das raras regiões do mundo a obter sucesso
sem precisar apelar para as uvas francesas,
Cabernet Sauvignon e Chardonnay.”

Harmonizações na opinião de Armando Bisogni
Redoma Branco (Niepoort) é um
vinho com bom corpo, com passagem por barricas de carvalho,
aromas de frutas maduras (abacaxi,
maçã) e vinhedos com idades de 40
e 80 anos (quanto mais velha a
vinha menor a produção, melhor o
vinho). Harmonização teve bom
equilíbrio com Ostra Chaud froid em
broa de milho, areia de presunto cru
e caviar de maracujá.
Covela Colheita Selecionada 2004
tinto, um vinho elaborado com casta
portuguesa e francesa, bom
equilíbrio, aromas de frutas secas,
especiarias, baunilha, boa persistência gustativa, taninos discretos.
Vinho de agricultura biológica.

Servido com Supreme de faisão em
emulsão verde de especiarias,
obteve um ótimo equilíbrio entre
ambos.
Post-Scriptum 2010 (Chryseia), a
meu ver, o vinho da noite, elaborados com castas portuguesas, ótimo
equilíbrio, taninos e álcool, vinho
de guarda, uvas oriundas de
vinhedos nobres (Quinta da Perdiz,
Quinta do Vesúvio, Quinta do
Bonfim), com longo final de boca e
grande afinidade com a Costelinha
de Queixada Orgânica em creme de
quirera de milho. Um dos grandes
vinhos portugueses da atualidade,
um projeto conjunto da família
Symington com Bruno Prats.

Quinta das Tecedeiras- Porto
LBV 2008 é um ótimo vinho
com notas de frutas maduras,
ameixa, figo, uma combinação
excelente com a sobremesa
servida, Gateau de chocolate
meio amargo, glaçagem de
frutas vermelhas e mousseline
de Bleu de bresse. Essa
harmonização reuniu o
chocolate que tem bom peso e
amargor com o vinho que é
emcorpado, alcoólico (harmonização por similaridade) e
também o encontro do salgado
da mousseline de bleu de
bresse com o doce e a potência
do vinho (harmonização
clássica por contraste).
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Decoração

Gastronomia

Salada é
A praticidade
para os fortes do Silestone
®

Por Karol de Paula

Por Felipe Cruz

C

om o verão batendo a porta, o clima
esquentando e a demanda por praia
estampada em cada termômetro de
avenida, é preciso começar a pensar
o que comer para manter o corpo saudável e o
cérebro saciado. Seja para os sortudos de férias
ou para aqueles que enfrentam o chefe em pleno “dezembrão”, consumir alimentos mais leves
vai ajudar na recuperação do corpo e prolongar
o seu dia ativo. Para ajudar na tarefa árdua de ficar só na saladinha, vai a dica de um vinagrete
de morango refrigerado que trará bastante sabor
a seu prato de folhagens.

Salada de rúcula e queijo minas
fresco com vinagrete de morango

T

em produto que se encaixa tão
perfeitamente nas necessidades
de um barco que parece ter sido
criado para ele. O Silestone®, por
exemplo, utilizado nas bancadas da cozinha ou banheiro, por ser constituído
por quartzo natural, torna-o duro e resistente. Mas a vantagem não para aí. Tem
baixo nível de absorção de fluidos, é resistente a manchas e riscos e é muito
mais leve que o mármore. Tudo isso para
barco é excelente! Tem proteção antibacteriana e uma variedade de tonalidades, texturas e tamanhos, oferecendo
um sem-número de possibilidades decorativas. Fica a dica. Até a próxima!

Felipe Cruz é gerente e chef executivo do Restaurant La
Marina

Rodney Domingues

Método:
Em um liquidificador bata o morango, vinagre, água e açúcar.
Com o liquidificador em movimento, acrescente o óleo de gergelim e em seguida o óleo
de milho em fios, emulsificando a mistura.
Ajuste o sal e a pimenta. Refrigere por 2 horas.
Em seguida junte as folhas de rúcula, devidamente higienizadas, o queijo minas cortado
em cubos e o tomate cereja em uma tigela e
tempere com o vinagrete de morango.
Bom Apetite!

Rodney Domingues

Ingredientes:
½ maço de rúcula;
½ queijo minas frescal;
100 g tomate cereja;
100 g morango congelado;
10 ml vinagre balsamico;
20 ml água;
30 g açúcar;
Qb pimenta do reino;
Qb sal;
20 ml óleo de gergelim;
50 ml óleo de milho.

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

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

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

Dezembro
Lua minguante
DOM 01
01:28 1.5
07:21 0.3
14:19 1.3
20:00 0.1
Lua nova
SEG 02
02:11 1.5
08:11 0.3
14:45 1.2
20:49 0.0
TER 03
02:53 1.5
09:04 0.4
15:08 1.2
21:41 0.0
QUA 04
03:32 1.5
09:53 0.4
15:26 1.1
22:30 0.0
QUI 05
04:11 1.4
10:38 0.5
15:51 1.1
23:17 0.1
SEX 06
04:53 1.3
11:15 0.6
16:08 1.0
SÁB 07
00:04 0.1
05:28 1.2
11:58 0.7
16:23 1.0

DOM 08
00:54 0.2
06:08 1.1
12:38 0.7
16:13 0.9
19:19 0.9
21:15 0.9
Lua crescente
SEG 09
01:41 0.3
06:58 1.0
13:24 0.8
16:11 0.9
18:23 0.8
22:09 1.0
TER 10
02:30 0.4
07:58 0.9
10:15 0.9
14:47 0.8
16:49 0.8
18:15 0.8
22:58 1.0
QUA 11
03:26 0.4
09:26 0.9
16:21 0.7
23:41 1.1
QUI 12
04:24 0.5
11:17 1.0
17:21 0.5
SEX 13
00:23 1.2
05:23 0.4
11:53 1.0
18:04 0.4

SÁB 14
01:02 1.3
06:15 0.4
12:28 1.1
18:45 0.3
DOM 15
01:41 1.3
07:04 0.4
13:02 1.2
19:24 0.2
SEG 16
02:15 1.4
07:53 0.3
13:34 1.3
20:08 0.2
Lua cheia
TER 17
02:51 1.4
08:34 0.3
14:04 1.3
20:53 0.2
QUA 18
03:19 1.4
09:11 0.3
14:34 1.4
21:34 0.2
QUI 19
03:53 1.4
09:51 0.4
15:04 1.4
22:13 0.2
SEX 20
04:19 1.3
10:23 0.4
15:36 1.3
22:51 0.3

SÁB 21
04:53 1.3
10:56 0.5
16:08 1.3
23:26 0.3
DOM 22
05:24 1.2
11:30 0.5
16:49 1.2
SEG 23
00:04 0.4
06:02 1.1
12:11 0.6
17:41 1.1
TER 24
00:53 0.4
06:53 1.0
13:15 0.6
19:15 1.0
Lua minguante
QUA 25
01:49 0.5
08:32 0.9
14:53 0.6
21:11 1.1
QUI 26
02:51 0.5
11:15 1.0
16:21 0.5
22:30 1.1
SEX 27
04:00 0.5
12:15 1.1
17:21 0.4
23:36 1.2

SÁB 28
05:09 0.5
13:04 1.1
18:09 0.3
DOM 29
00:36 1.3
06:17 0.5
13:49 1.2
18:58 0.1
SEG 30
01:30 1.4
07:23 0.4
14:26 1.2
19:49 0.0
TER 31
02:21 1.4
08:21 0.4
14:58 1.3
20:38 0.0

Janeiro

Lua nova
QUA 01
03:00 1.5
09:09 0.4
15:24 1.2
21:26 -0.1
QUI 02
03:36 1.4
09:53 0.4
15:38 1.2
22:13 -0.1
SEX 03
04:06 1.4
10:28 0.5
15:54 1.2
23:00 0.0

SAB 04
04:32 1.3
11:02 0.5
16:08 1.2
23:45 0.1
DOM 05
05:00 1.2
11:34 0.6
16:32 1.1
SEG 06
00:23 0.2
05:28 1.2
12:00 0.6
16:51 1.0
TER 07
01:06 0.3
06:00 1.1
12:36 0.7
17:08 1.0
Lua crescente
QUA 08
01:56 0.4
06:39 1.0
13:23 0.7
18:51 0.9
22:41 0.9
QUI 09
02:53 0.5
07:26 0.9
15:02 0.7
23:38 1.0
SEX 10
03:56 0.6
08:51 0.9
16:56 0.6

SAB 11
00:21 1.1
05:00 0.6
11:11 1.0
17:56 0.5
DOM 12
01:00 1.2
05:58 0.5
12:21 1.1
18:39 0.3
SEG 13
01:36 1.3
06:49 0.4
13:00 1.2
19:19 0.2
TER 14
02:08 1.4
07:34 0.4
13:32 1.3
20:00 0.2
QUA 15
02:41 1.4
08:13 0.3
14:02 1.3
20:39 0.1
Lua cheia
QUI 16
03:09 1.4
08:56 0.3
14:32 1.4
21:17 0.1
SEX 17
03:39 1.4
09:34 0.3
15:02 1.4
21:54 0.1

SAB 18
04:06 1.4
10:08 0.3
15:32 1.4
22:28 0.2
DOM 19
04:34 1.3
10:43 0.4
16:04 1.4
23:00 0.2
SEG 20
05:00 1.2
11:13 0.4
16:43 1.3
23:36 0.3
TER 21
05:28 1.1
11:54 0.5
17:24 1.2
QUA 22
00:13 0.4
06:02 1.0
12:45 0.5
18:24 1.1
QUI 23
01:04 0.5
06:41 0.9
13:58 0.6
20:00 1.1
Lua minguante
SEX 24
02:06 0.6
11:02 0.9
15:36 0.6
22:02 1.1

SAB 25
03:26 0.6
12:11 1.0
17:00 0.4
23:39 1.2
DOM 26
05:15 0.6
13:02 1.1
18:00 0.3
SEG 27
00:49 1.3
07:15 0.5
13:47 1.2
18:53 0.1
TER 28
01:45 1.4
07:58 0.5
14:23 1.3
19:41 0.0
QUA 29
02:30 1.5
08:38 0.4
14:56 1.3
20:28 -0.1
Lua nova
QUI 30
03:08 1.5
09:13 0.4
15:23 1.3
21:13 -0.1
SEX 31
03:32 1.5
09:45 0.4
15:36 1.3
21:58 -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.

Conheça a nova linha Intermarine:

Representante oficial Intermarine e Sedna Yachts em todo o país

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

| B.Camboriú-SC

São Paulo (11) 3581-4646
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