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O lugar certo para cuidar do seu sonho

Rumo aos 40

Todos contra a dengue:
o que pode ser feito
contra o mosquito que
espalha essa doença
que pode ser mortal

Os cuidados que
precisam ser destinados
aos resíduos da
manutenção do seu
barco

Confira como foi o
Sushi Lounge, uma
tarde que trouxe a
culinária japonesa ao
restaurante La Marina

Foto: Rodney Domingues

Dentro de um ano, a Marinas
Nacionais chega ao quarentenário
e vamos resgatar a história do
empreendimento conversando com
quem viveu toda essa trajetória
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Carta ao leitor

E

ste ano a Marinas Nacionais completa 39
anos de sua fundação. Pensar em como
chegaremos aos 40 é um exercício propício
para resgatar nossa memória, avaliar nossa
trajetória e traçar novos rumos.
Foi em 1981 que eu e meus sócios, vislumbrando
o potencial do mercado náutico de lazer brasileiro,
resolvemos adquirir e investir na Marinas Nacionais.
No princípio, mesmo com todo o planejamento, a
aposta parecia errada. Foram momentos adversos,
mas a nossa teimosia provou que estávamos certos.
Em três décadas, inovamos em muitos aspectos.
Vencemos com inovações em muitos aspectos.
Desde o pau de carga, inédito na região, que subia
embarcações de até 37 pés, até os modernos travelifts que suportam barcos de até 80 toneladas, passando pelo constante investimento em recursos humanos, melhoria da qualidade na prestação de serviços e no respeito ao meio ambiente. Podemos
afirmar que conseguimos oferecer uma estrutura
náutica de excelência, que acompanhou o desenvolvimento da indústria náutica.
Esta edição traz o depoimento de alguns de nossos mais antigos colaboradores. Se a memória merece ser preservada e a história precisa ser contada,
isso também nos dá a chance de criar uma estrutura
sólida sobre o qual se construirá nosso futuro.
--O evento gastronômico Cozinha Viva La Marina, realizado no Restaurant La Marina foi uma experiência
muito rica para nós. Recebemos especialistas ilustres na área da gastronomia que permitiram ao nosso
cliente vivenciar uma oportunidade única e inovadora
para o litoral. Para celebrar esse momento, preparamos um suplemento especial com todos os detalhes
dos eventos realizados. Não deixe de ler.
Juan Alfredo Rodriguez
diretor da Marinas Nacionais
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Curtas

Nova
piscina

N

o final do ano de 2013, a
piscina da Marinas Nacionais passou por uma ampla
reforma. Totalmente reformada, recebeu novos revestimentos
externos e internos, além de aquecedor que proporciona mergulhos em
uma temperatura sempre agradável.
Agora também possui sistema de iluminação, chamada cromoterapia. É
só aproveitar!
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Saúde

Todos contra
a dengue
Fotos: Leila Pio dos Santos

Informação e conscientização são algumas das armas contra a
dengue, doença que pode levar à morte

C

om a chegada do verão, há um aumento do risco de multiplicação do
mosquito transmissor da dengue, doença infecciosa que pode levar à morte. Para chamar a atenção sobre o problema, a
Marinas Nacionais, em parceria com os agentes
de controle e combate a dengue de Guarujá, realizaram uma campanha de conscientização
contra a proliferação do mosquito da dengue no
dia 17 de dezembro.
Para explicar como se pode combatê-los, foi
montado um estande com exemplos de criadouros. A fêmea do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da doença, pode colocar seus
ovos em qualquer local que armazene um pouco de água, mesmo que não seja limpa. A recomendação é pela limpeza periódica ou cobrir
locais como fontes, chafarizes e mesmo pisci-

Ô lá em casa

nas. O cloro e a água sanitária ajudam na eliminação do ovo do mosquito.
De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), os ovos deixados pelo mosquito sobrevivem até um ano sem água e basta um único contato com a água, em até dez dias, para
eles se transformarem em insetos aptos a
transmitir a doença.
E nada adianta cuidar da própria casa se o
vizinho não o fizer, já que o mosquito consegue
voar até 800 metros. “É um esforço conjunto”,
explica Leila Pio dos Santos, responsável pelo
setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.
Foram realizadas duas palestras para todos
os usuários da Marinas Nacionais com informações sobre a doença.
Vamos todos participar desse esforço contra
o mosquito da dengue!

Para ajudar na campanha, vistorie locais que podem formar criadouros: verifique a vedação das caixas
d’água, não deixe água se acumular em calhas de chuva, ralos externos, vasilhas de animais, bandejas
de ar-condicionado e de geladeiras. Fique de olho também em vasos sanitários desativados ou pouco
utilizados e todos os outros locais que possam acumular água.
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Saúde

Papel com uso nobre
A ação da Marinas Nacionais quer incentivar plantio de árvores

N

o final de ano, a Marinas Nacionais inovou no envio do cartão de Boas Festas
aos parceiros e clientes. A peça, confeccionada em um papel que, após
ser colocado na terra, germina e se transforma
em uma linda planta, está alinhada com as políticas de sustentabilidade e de responsabilidade
social da empresa.
O objetivo é sensibilizar para o respeito ao
meio ambiente. “Aproveitamos o tema e resolvemos inovar dando um bom uso ao papel,
que nem todos destinam à reciclagem. Unimos

uma época de renascimento para presentear a
todos com um novo conceito”, explica Daniela
Silva, responsável pelo setor de Gestão da Marinas Nacionais.
O papel semente é um papel reciclado, ecológico, que recebe sementes de flores ou temperos durante o seu processo de fabricação.
Basta plantá-lo em terra fértil e regar todos os
dias. Sua germinação deve ocorrer em 20 dias.
Nas fotos abaixo, o jardineiro da Marinas Nacionais, Genildo Vito dos Santos, mostra o cartão plantado e germinando.
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Documentação

Tudo em ordem?

A

Capitania dos Portos de São Paulo
(CPSP) organizou a Operação Verão
para fiscalizar motos náuticas e embarcações de recreio no litoral do estado.
Para isso, aumentou o efetivo em 15 embarcações e está equipada com quatro etilômetros
(equipamento para verificar se uma pessoa consumiu bebidas alcóolicas há pouco tempo)
“As patrulhas serão diárias em toda a Operação
Verão, mas, em alguns casos, serão mais ostensivas. A Baixada Santista inteira é crítica sob o ponto
de vista de movimento nas praias, no entanto o
Canto do Tortuga e a Enseada, em Guarujá, são
os pontos que merecem mais atenção, assim
como o Canal de Bertioga”, explicou o capitão-de-mar-e-guerra Marcelo Ribeiro de Souza, comandante da CPSP ao jornal A Tribuna, de Santos.
Portanto, temperança na condução do barco.
De início é necessário estar devidamente habilitado. Para navegar em águas abrigadas (praias, enseadas, baías, rios e canais) é preciso ser habilitado em arrais amador. Já em navegação costeira,
é necessário ser mestre amador e em área oceânica, capitão amador. Lembre-se que não é permitido navegar em áreas reservadas aos banhistas (faixa de 200 metros das praias).
Em caso de fiscalização, a embarcação deve
ter obrigatoriamente material de salvamento em
bom estado, atestado pelo Termo de Responsabilidade, título de inscrição e seguro obrigatório.

Rodney Domingues

A fiscalização da Marinha se intensifica nesta época do ano e é preciso
estar em dia com a documentação para bem aproveitar seu passeio

“Temos tido constantes blitze da Capitania verificando documentações das embarcações em navegação. E por mero descaso dos proprietários,
têm autuado muitos clientes com documentação
desatualizada, causando transtornos para eles e
para a marina com o lacre da embarcação”, explica Saulo Rodrigues, do atendimento ao cliente da
Marinas Nacionais.
Em caso de inspeção da Capitania dos Portos
na marina, tanto o proprietário quanto a marina poderão ser autuados, se constatada irregularidade,
uma vez que é obrigação das marinas manterem
cópias dos documentos das embarcações sob
sua guarda.
Os documentos do barco possuem validades
diferentes. O Título de Inscrição da Embarcação
(TIE), por exemplo, tem validade de acordo com as
normas da Capitania que o expediu. Já a licença da
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
para uso de rádio amador expira em 10 anos para
embarcações nacionais, e tem que ser renovada
a cada ano para embarcações estrangeiras ou de
propriedade de empresas estrangeiras. A balsa
das embarcações também precisa de inspeção
anual que, normalmente, o próprio fabricante faz,
em conformidade com as normas do INMETRO
O cliente que tiver qualquer dúvida, pode entrar
em contato com a secretaria náutica da Marinas
Nacionais pelo telefone (13) 3305-1421 ou pelo
email secnautica@marinasnacionas.com.br
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SST

Mão de obra
regularizada
Rodney Domingues

N

a hora de realizar a manutenção da embarcação, não é raro alguns proprietários
contratarem mão de obra informal. Porém,
esses trabalhadores não cumprem os requisitos básicos para prestação de serviços.
“Para trabalhar dentro da Marinas Nacionais, o
profissional precisa estar regularizado perante as
normas do Ministério do Trabalho”, explica Elisabeth
Ferreira, responsável pelo setor de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) da Marinas Nacionais.
“Temos realizado uma campanha para incentivar o
trabalhador informal a se inscrever como microempreendedor individual (MEI)”, conta Elisabeth. O MEI é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza
como pequeno empresário. O faturamento anual não
pode passar de R$ 60.000,00 e não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O
MEI pode até ter um empregado contratado que
receba o salário mínimo ou o piso da categoria.
“A vantagem de ser um MEI é ter Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e
a emissão de notas fiscais”, diz Elisabeth.

A Marinas Nacionais possui um cadastro com
os prestadores de serviços regularizados à disposição para consultas, o que é um benefício a
mais, pois o cliente poderá averiguar a qualidade dos serviços com outros usuários, além de
ter a segurança de contratar uma mão de obra
regularizada.

O MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais (Imposto de Renda, PIS,
Cofins, IPI e CSLL). Paga apenas o valor fixo mensal de R$ 37,20 (comércio ou indústria), R$ 41,20
(prestação de serviços) ou R$ 42,20 (comércio e serviços), que será destinado à Previdência Social e
ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo.
Com essas contribuições, o microempreendedor individual tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.
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Entrevista especial

Rumo aos
40 anos
Fundada em 26 de fevereiro
de 1975, a Marinas Nacionais
inicia as comemorações rumo
aos 40 anos de história

D

entro de um ano, a primeira marina brasileira, a Marinas Nacionais completará 40
anos. Ao resgatar a história do empreendimento, a Revista Marinas Nacionais
pretende, por meio desse marco, valorizar a trajetória de sucesso e consolidar as conquistas amealhadas nessas décadas de muito trabalho.
Para começar a contar a história da Marinas Nacionais, nada melhor do que ouvir alguns colaboradores que já estão na empresa há tantos anos que
suas histórias se misturam. Afinal de contas foi a
credibilidade dos clientes e a dedicação dessas
pessoas que permitiram à Marinas Nacionais estar
prestes a alcançar essa marca e pronta para encarar os próximos desafios.
Raimundo Xavier da Silva é um desses personagens. Foi contratado em 1982, como mecânico
montador nas obras do primeiro hangar construído,
o Hangar 1, empilhado. “Quando me chamaram
para trabalhar na marina, eu vim fazer a ponte rolante do hangar empilhado.” Terminada a obra, Raimundo foi contratado pelo sócio administrativo,
Juan Alfredo Rodriguez. “O Sr. Juan, me convidou a
continuar e assim estou aqui até hoje.” Ele conta
que no início só havia um galpão. “O trator era guardado em uma casa onde fica hoje o almoxarifado e

a oficina”, relembra. “A gente pegava uma roçadeira
em Bertioga para roçar a pastagem, que era o que
tinha no restante da área.”
Raimundo, atualmente encarregado da oficina,
conta que viu a marina crescer e construir tudo que
tem atualmente. “Devagar foram chegando os barcos e fizemos o pau de carga, ao lado do posto de
combustível, sendo a primeira marina da região a
tê-lo. Subia barcos de até 37 pés”, conta.
Obviamente não é preciso perguntar a ele se
gosta de trabalhar na Marinas Nacionais depois de
32 anos. “Eu gosto tanto de trabalhar aqui que,
mesmo aposentado eu quero permanecer.” E declara sua dedicação à marina. “Sinto uma grandeza
imensa em ter ajudado a construir isso. É muito
bom! Se tivesse que começar tudo de novo, eu
fazia outra vez.”

Mais do que se esperava
Assim como Raimundo, há outros colaboradores
com décadas na empresa. Um deles é Jorge dos
Santos, que foi “fichado” no dia 5 de julho de 1985.
Iniciou como servente, trabalhando em obras da
bacia. “Foi um trabalho muito árduo.” E por muitos
anos fez diversas manutenções e obras dentro da
marina. “Quanto cheguei aqui, só existia o hangar
empilhado. No lugar dos quiosques do restaurante,
havia uma rampa para puxar os barcos com o guincho”, conta. “Havia um hangar de madeira e no lugar da piscina tinha uma pracinha. E muito mato!”
Jorge relata que foi a partir dos anos 90 que a marina começou a crescer. “A ponte rolante era usada
para fazer a transição dos barcos.” E revela que a
maioria dos funcionários era de Bertioga e da Prainha Branca. Jorge, que hoje é auxiliar de serviços
gerais e cuida da limpeza e tratamento da piscina e
da caixa d’água, destaca o seu empenho. “A Mari-

Fotos: Rodney Domingues
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Oportunidade de crescimento

nas Nacionais está acima do que a gente esperava
e que, cada vez mais, a gente possa fazer melhor.”

O jardineiro fiel
Figura querida por todos na empresa, Genildo Vitor
dos Santos, o popular Tatai, começou a trabalhar na
Marinas Nacionais em 1996. “Iniciei como auxiliar
de pedreiro e logo já passei para jardineiro”, conta.
Genildo relata que a marina já tinha bastante área
de jardim. “Mas não plantas como essas, ornamentais, eram mais árvores e arecas. Também tinha as primaveras no prédio da administração.”
Com as expansões e construções, Genildo conta
que a área jardinada também cresceu. “Eu acho
bom trabalhar na marina. Hoje é tudo mais organizado.” Ele não esconde a felicidade, mesmo tendo
tempo para se aposentar. “Eu sinto orgulho de estar
aqui.” Genildo destaca o bom relacionamento com
a direção ao sugerir mudanças e vê-las acatadas.
“Eu pedi à direção para trocar as plantas da piscina
porque estavam muito velhinhas. Assim que terminou a reforma, chegaram as plantas novas.” E se
diz contente em receber elogios dos usuários.
“Sempre algum cliente fala pra mim ‘parabéns, está
muito bem cuidado’”.

Mesmo os colaboradores que estão chegando
agora, encontram na marina um ambiente propício
ao crescimento e desenvolvimento de carreira. É o
que aconteceu com Marcio Falcão, que foi contratado em 1996, como pintor. “Antigamente pintávamos mais as guias das calçadas, mas também o
escritório, os tratores, o travelift”, explica. “Depois eu
fui pra outros setores, como almoxarifado, posto de
combustível, hangar empilhado, e voltei como líder
do setor de pintura.” Hoje em dia, Marcio Falcão é
bombeiro civil. “Gosto de trabalhar na marina. Foi
muito bom fazer várias funções. Aprendi em diversos setores e acumulei muito conhecimento”.
Marcio diz que a marina cresceu muito, tanto em
trabalho, como em quantidade de colaboradores,
salário e oportunidade de crescimento. “Tendo vontade e fazendo o curso, o colaborador tem oportunidade aqui”. E avalia que sempre tem espaço para
melhorar. “Eu acho que já ajudei em algumas coisinhas aqui e me sinto parte da história da marina”. E
destaca os avanços conquistados. “Antigamente,
não tinha SST, bombeiro... a estrutura está mudando muito.”

A Marinas Nacionais inicia a comemoração rumos aos 40 anos, agradecendo a todos os colaboradores pelo empenho, aos clientes pela confiança
e aos fornecedores pela parceria. A presença e
atuação de cada um é o motivo para brindarmos
essa história e confiarmos que estamos trilhando o
caminho certo para os próximos 40 anos.
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Gestão

Rodney Domingues

Pesquisa
organizacional 2013

U

tilizada como instrumento importante no
processo de avaliar diversos fatores que
interferem na satisfação/insatisfação do
colaborador em relação à empresa, a
pesquisa organizacional facilita o entendimento de
como a empresa influencia na motivação e no desempenho dos colaboradores.
Na Marinas Nacionais, a pesquisa é realizada
anualmente com os colaboradores com mais de
dois meses de casa. “Há diversos benefícios encontrados na aplicação da pesquisa, como a melhora da comunicação, identificação de ações de
treinamento e desenvolvimento de pessoal, validação de ajustes nas políticas de recursos humanos,
identificação de problemas de relacionamento
entre encarregados e equipes e identificação das
satisfações e insatisfações dos colaboradores”,
explica Daniela Silva, responsável pelo setor de
Gestão da Marinas Nacionais.
Os resultados são animadores. Dentre os colaboradores que se sentem satisfeitos em trabalhar
na Marinas Nacionais, o índice tem subido no decorrer dos anos. Em 2011, o número de satisfeitos
era de 56% do total, subiu para 65% em 2012 e
agora atinge 90%. “Enfrentamos sempre o desafio
de melhorar, mas obtivemos um resultado que

considero muito bom, o que me faz acreditar que
estamos no caminho certo!”, avalia Jaqueline
Couto de Aguiar, responsável pelo setor de Recurso Humanos (RH) da Marinas Nacionais.
“Como eu sempre digo nas integrações com os
novos colaboradores, trabalhamos com o objetivo de que a Marinas Nacionais seja o lugar perfeito para cuidar dos sonhos de todos, não somente dos clientes.”
A percepção de oportunidade de desenvolvimento dentro da empresa também demonstrou
índices crescentes: 52% em 2011, 63% em 2012
e 65% em 2013. O índice de satisfação sobre os
benefícios oferecidos voltou a subir: de 32% de
satisfação em 2011, caiu para 24% no ano seguinte e em 2013 subiu para 27%. Dentre os entrevistados, 55% avaliaram ter a sensação de
conquista de sucesso na carreira profissional.
Outro dado relevante é o comprometimento
com a empresa. A pergunta revelou que 91%
dos colaboradores estão empenhados de forma
ativa para desenvolvimento e sucesso da marina
Os resultados da pesquisa são usados para
desenvolver projetos específicos para melhorar
a motivação no ambiente de trabalho, a produtividade e a imagem da empresa.
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Evento

Sushi
Lounge
Culinária japonesa, música ambiente
e paisagem deslumbrante

Fotos: Rodney Domingues

N

o sábado, dia 14 de dezembro de
2013, o Restaurant La Marina organizou o Sushi Lounge DJ e Sushi Bar. O
evento reuniu culinária japonesa com
ambiente informal e música diversificada.
O lounge formado pela colocação dos móveis
defronte ao Canal de Bertioga tornou o local especial para curtir um papo mais descontraído
com os amigos, ler um livro ou simplesmente relaxar, apreciando o sol se esconder no horizonte.
A trilha musical foi embalada pela seleção de
qualidade comandada pelo DJ Douglas Soares.
Em termos culinários, a habilidade artesanal
para preparação dos alimentos do sushi man
Alexandre Gushiken e a apresentação dos pratos colaboravam para deliciar as saborosas
iguarias servidas. Entre os pratos, havia desde
os populares temakis até os tradicionais sashimis, maki, combinados e hot stuff.
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Bandeira Azul

Cada um no
seu quadrado
Em favor do meio ambiente, cada resíduo
deve ser destinado a um fim específico

A

o cuidar e realizar a manutenção da
embarcação, inúmeros produtos são
utilizados. E o que deve ser feito com
os restos e resíduos? Pois saiba que
existe até legislação para cuidar da destinação
adequada.
Alguns resíduos devem ser tratados com cautela. “Embalagens ou outros materiais que entraram em contato com produtos químicos perigosos podem ocasionar danos à saúde humana”,
explica a responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais, Leila Pio dos Santos. “Não é permitido o lançamento de resíduos
perigosos nos hangares, galerias, demais áreas
e nos contentores (lixeiras) comuns da marina.”
Entre os resíduos perigosos gerados na marina estão embalagens de tintas, solventes, óleos
lubrificantes, gasolina, óleo diesel, panos e estopas contaminadas com estes produtos, EPI
(equipamento de proteção individual) usados,
filtros, borras de óleo lubrificante e emulsão
aquosa (junção de dois líquidos que não se mis-

turam, como água e óleo, por exemplo).
Para descartar estes resíduos, a Marinas Nacionais possui dois locais específicos: 3 tambores situados no posto de abastecimento e na
área de separação de resíduos, na baia com o
dique de contenção atrás do hangar 7.
Leila adverte que as empresas contratadas
para realizarem serviços nas embarcações, devem se responsabilizar pelos resíduos gerados,
levando-os embora e dando-lhes a destinação
correta. “Quem tiver dúvidas sobre essa destinação específica, pode procurar o setor de meio
ambiente.”

Outros resíduos
As pilhas e baterias podem ser depositadas no
mini-contentor de cor laranja situado na portaria.
Já o lixo eletrônico (aparelhos em geral) e lâmpadas fluorescentes devem ser devolvidos ao local
de compra ou buscar outro local para destinação.
Não é difícil colaborar adotando essas atitudes
responsáveis.

Marinas Nacionais - 13

Gastronomia

Decoração

Salada para
o verão

As possibilidades

C

O verão está em seu ápice, a chuva já
não vem nos banhar nos fins de tarde
e a necessidade de se refrescar permanece na mente. O que comer,
quando nosso corpo pede apenas água? O calor não nos deixa pensar. Mas, tenho uma ideia
para seu almoço. Uma refeição leve, fácil de preparar e com muito sabor. Vamos de salada com
um toque a mais?

Salada de rúcula com vinagrete de
laranja, bolinho de pintado crocante
Serve 4 pessoas
Ingredientes: 1un rúcula (lavada); Suco de 5
laranjas pêra; 150 g tomate cereja cortados ao
meio; 400g de batata cozida e amassada; 500
gramas peixe Pintado; 2 dentes de alho picado;
Azeite de oliva; 1 cebola picada; 1 colher de salsa; 1 xícara de leite; Sal a gosto; Pimenta do reino a gosto; 2 limões.
Para empanar: Farinha de rosca; Óleo para fritar; 1 ovo batido; farinha de trigo
Método: Cozinhe o suco da laranja por 5 minutos em fogo médio. Em seguida, resfrie e misture com 100ml de azeite de oliva no liquidificador.
Acerte o sal e deixe na geladeira. Tempere o peixe com limão, sal e pimenta do reino. Em uma
panela refogue a cebola e o alho com o azeite.
Misture a carne do peixe desfiada e refogue até
cozinhar o peixe. Acrescente a salsa e retire do
fogo. Em uma tigela misture a batata amassada
com a mistura do peixe. Corrija o sal e a pimenta
Deixe esfriar e modele os bolinhos. Em seguida,
passe um a um, na farinha de trigo, ovo e farinha
de rosca, respeitando esta ordem. Frite em óleo
bem quente. Reserve. Com as folhas de rúcula,
já higienizadas, monte um punhado no centro
do prato e decore com os tomates cerejas intercalando com os bolinhos de peixe. Em seguida,
finalize com o vinagrete de laranja. Os contrastes
dos bolinhos quentes com as folhas de rúcula
frias dão um toque agradável ao prato.

Felipe Cruz é gerente e chef executivo do Restaurant La Marina

Por Karol de Paula

Q

uando comecei a colocar
couro nos barcos, o objetivo
era sair da mesmice, tendo a
opção de um enorme leque
de cores. Assim é possível brincar com a
decoração, deixando o barco com cara
de moderno. Outra ótima defesa do uso
do couro é o toque macio e a textura. O
meu maior parceiro em couros é a La
Novitá. O mostruário tem 120 cores em
várias tonalidades, sempre em peles inteiras, curtidas ao cromo, elaboradas
com os melhores produtos do mercado
mundial. Outro diferencial é a produção
dentro de normas ecológicas, com rígidos critérios internacionais. Vale a pena
visitar o show room. Rua Mateus Grou,
372 - São Paulo-SP. Tel.: (11) 3087-7300.
www.lanovita.com.br

Divulgação

Por Felipe Cruz

do couro

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

14 - Marinas Nacionais

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 6, Marinas, Entidades Desportivas
Náuticas, Associações Náuticas, Clubes Náuticos E Escolas Náuticas da NORMAN-03/DPC.
0603 - REGRAS DE FUNCIONAMENTO
No interesse da salvaguarda da vida humana nas águas e da
segurança do tráfego aquaviário são estabelecidas as seguintes
regras de funcionamento para as marinas, clubes e entidades desportivas náuticas:
a) Regras Gerais 1) manter o registro das embarcações sob sua
guarda ou responsabilidade; 2) exigir dos proprietários, para efeito
de guarda das embarcações, a apresentação da prova de propriedade e de legalização da embarcação na CP/DL/AG; 3) remeter,
quando solicitado, à CP/DL/AG, a relação das embarcações sob
sua guarda, com os dados julgados necessários; 4) participar do
Conselho de Assessoramento sempre que for convidado; 5) obter e
divulgar aos associados os avisos aos navegantes, as informações
meteorológicas e as demais informações de segurança marítima
divulgadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) e outros órgãos; 6) prestar auxílio aos seus associados para inscrição e
regularização de suas embarcações, para inscrição de candidatos
aos exames de habilitação às diversas categorias de Amadores,
para entrega e recebimento de documentos diversos tais como TIE,
Carteiras de Habilitação e outros, junto às CP/DL/AG. Para tanto
deverão credenciar um representante junto aos citados órgãos; 7)

exigir do associado que sair com sua embarcação a entrega do
plano de navegação, ou aviso de saída; 8) prestar auxílio, com
embarcação de apoio ou permitindo a atracação, a qualquer pessoa
em perigo nas águas, desde que sem colocar em risco a tripulação
da embarcação de apoio ou que as condições técnicas de calado e
cabeços para amarração permitam a atracação; 9) auxiliar na fiscalização do tráfego das embarcações de esporte e/ou recreio, de maneira não coercitiva, mas educativa, contribuindo dessa forma para
a prevenção de acidentes da navegação; 10) disseminar para os
associados que: (a) as tripulações das embarcações atracadas ou
fundeadas são obrigadas a se auxiliarem mutuamente nas fainas de
amarração, e em qualquer outra que possa implicar em acidente ou
sinistro; (b) a velocidade de saída e chegada de embarcações nas
áreas de apoio, rampas, marinas, flutuantes etc. deve ser sempre
reduzida (menos de cinco nós). Especial atenção deve ser dada à
presença de banhistas onde se esteja trafegando, procedendo-se
com a maior cautela possível. Atitude idêntica deve ser adotada
quanto à existência de embarcações atracadas ou fundeadas, que
poderão ser danificadas devido a marolas provocadas por velocidade incompatível com o local. As embarcações que se aproximem de
praias devem fazê-lo no sentido perpendicular.

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

Fevereiro
Lua nova
SÁB 01
03:49 1.4
10:13 0.4
15:49 1.3
22:39 0.0
DOM 02
04:06 1.3
10:45 0.4
16:02 1.3
23:15 0.1
SEG 03
04:26 1.3
11:08 0.4
16:23 1.2
23:56 0.2
TER 04
04:54 1.2
11:36 0.5
16:51 1.2
QUA 05
00:38 0.4
05:19 1.2
11:54 0.5
17:13 1.1
Lua crescente
QUI 06
01:19 0.5
05:53 1.1
10:43 0.6
17:43 0.9
21:13 0.9
22:43 0.9

SEX 07
02:15 0.6
06:26 1.0
11:00 0.7
12:53 0.7
13:58 0.7
23:45 1.0
SÁB 08
03:28 0.7
07:26 0.9
12:41 0.8
16:26 0.6
DOM 09
00:23 1.1
04:45 0.7
11:23 0.9
18:00 0.5
SEG 10
00:56 1.2
05:47 0.6
12:28 1.0
18:38 0.4
TER 11
01:26 1.3
06:36 0.5
13:00 1.2
19:13 0.3
QUA 12
01:58 1.4
07:17 0.4
13:32 1.3
19:51 0.2
QUI 13
02:26 1.4
08:00 0.3

14:02 1.4
20:24 0.1
Lua cheia
SEX14
02:58 1.5
08:39 0.2
14:30 1.4
21:00 0.1
SÁB 15
03:23 1.4
09:17 0.2
14:58 1.5
21:36 0.1
DOM 16
03:49 1.4
09:54 0.2
15:26 1.5
22:06 0.1
SEG 17
04:09 1.3
10:28 0.3
15:58 1.5
22:38 0.2
TER 18
04:34 1.3
11:02 0.3
16:32 1.4
23:06 0.3
QUA 19
04:58 1.2
11:41 0.4
17:09 1.3
23:45 0.4

QUI 20
05:17 1.1
12:26 0.4
18:00 1.2
SEX 21
00:28 0.5
05:41 0.9
13:30 0.5
19:08 1.1
Lua minguante
SÁB 22
01:32 0.7
05:34 0.8
08:36 0.8
10:54 0.8
14:58 0.5
21:45 1.0
DOM 23
03:13 0.7
04:45 0.8
07:24 0.7
11:58 1.0
16:34 0.4
SEG 24
00:02 1.2
07:39 0.6
12:49 1.1
17:49 0.3
TER 25
01:02 1.3
07:58 0.5
13:30 1.2
18:45 0.2

QUA 26
01:49 1.4
08:19 0.4
14:06 1.3
19:32 0.0
QUI 27
02:24 1.5
08:38 0.4
14:39 1.4
20:15 0.0
SEX 28
02:53 1.5
09:00 0.3
15:04 1.4
20:56 -0.1

Março

Lua nova
SÁB 01
03:08 1.4
09:24 0.3
15:19 1.4
21:36 0.0
DOM 02
03:17 1.4
09:53 0.3
15:34 1.4
22:11 0.0
SEG 03
03:36 1.4
10:19 0.3
15:54 1.4
22:53 0.1
TER 04
03:58 1.3
10:51 0.3

16:15 1.3
23:26 0.3
QUA 05
04:19 1.3
11:15 0.4
16:47 1.2
QUI 06
00:04 0.4
04:49 1.2
11:43 0.5
17:13 1.1
Lua crescente
SEX 07
00:53 0.6
05:13 1.1
11:38 0.5
17:51 1.0
SÁB 08
01:51 0.7
05:49 1.0
10:43 0.6
12:06 0.6
13:36 0.6
23:39 0.9
DOM 09
03:06 0.7
06:38 0.9
11:13 0.7
15:49 0.6
SEG 10
00:09 1.1
04:34 0.7
11:17 0.9
17:39 0.5

TER 11
00:41 1.2
05:38 0.6
12:08 1.0
18:24 0.4
QUA 12
01:06 1.3
06:21 0.5
12:45 1.2
18:58 0.3
QUI 13
01:38 1.4
07:02 0.4
13:17 1.3
19:32 0.2
SEX 14
02:06 1.4
07:39 0.3
13:51 1.4
20:06 0.1
SÁB 15
02:38 1.5
08:17 0.2
14:19 1.5
20:39 0.1
Lua cheia
DOM 16
03:04 1.5
08:56 0.2
14:49 1.5
21:11 0.1
SEG 17
03:26 1.4
09:36 0.2
15:15 1.6
21:45 0.1

TER 18
03:47 1.3
10:11 0.2
15:51 1.5
22:13 0.2
QUA19
04:04 1.3
10:53 0.2
16:21 1.5
22:47 0.3
QUI 20
04:23 1.2
11:34 0.3
17:00 1.4
23:21 0.4
SEX 21
04:45 1.0
12:19 0.3
17:49 1.3
SÁB 22
00:04 0.6
04:47 0.9
13:19 0.4
18:53 1.1
Lu minguante
DOM 23
01:06 0.7
04:02 0.8
07:36 0.7
10:34 0.9
14:34 0.4
22:49 1.0
SEG 24
07:08 0.6
11:32 1.0
16:00 0.4

TER 25
00:06 1.2
07:21 0.6
12:17 1.1
17:23 0.3
QUA 26
00:56 1.3
07:45 0.5
13:00 1.2
18:24 0.2
QUI 27
01:36 1.4
08:00 0.4
13:39 1.3
19:11 0.1
SEX 28
02:02 1.4
08:13 0.4
14:11 1.4
19:53 0.1
SÁB 29
02:23 1.4
08:26 0.3
14:38 1.4
20:32 0.0
Lua nova
DOM 30
02:34 1.4
08:51 0.3
14:58 1.4
21:09 0.1
SEG 31
02:47 1.4
09:21 0.2
15:17 1.4
21:49 0.1

Paixão e Confiança
SEU SEGURO NAS MÃOS DE QUEM VOCÊ CONFIA

Contrate a empresa referência em seguros náuticos no mercado
e descubra que dedicação, atendimento especializado,
conhecimento e paixão pelo mar são marcas registradas
nos 15 anos de atuação de nossa corretora.

Assim é a Safe Boat.
Empresa inovadora, que busca a solução
ideal para cada um de seus clientes.

Parceria Safe Boat & Multiplus
Ao contratar o seguro da sua embarcação,
o valor é revertido em pontos.

Guarujá . SP . 13 3354 5540
Rua Francesca Sapochetti Castrucci, 805 . Marina Astúrias

São Paulo . SP . 11 3672 6060
Rua Vergueiro, 2.045 . 5º andar - Conjs. 504/505/506 . Vila Mariana

www.safegroup.com.br

Factum Design

Sedna XF 335:
conforto de cruzeiro, desempenho de aventura.

Conheça a linha Sedna Yachts:

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

| Caraguatatuba-SP

| Curitiba-PR

|

Guarujá-SP

|

Salvador-BA

