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Muitas histórias
para contar
Como parte das comemorações
rumo aos 40 anos, clientes relatam
sua convivência na Marinas Nacionais

Marinas Nacionais presenteará
clientes que queiram cumprir os
requisitos do programa com uma
Bandeira Azul para a embarcação
Conheça dois equipamentos
simples para o barco que podem
colaborar muito com a qualidade
de nossas águas

Foto: Fotonativa

No dia Mundial da Água, Sabesp
trouxe dicas para uso racional da
água na Marinas Nacionais
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Carta ao leitor

E

m sua existência, a Marinas Nacionais avançou cada passo com temperança e bom
senso, sem perder a visão audaciosa e a
capacidade visionária de inovar. Durante 39
anos, fez inúmeros e pesados investimentos para
alcançar qualidade nas operações. Além da estrutura física, como hangar empilhado com ponte rolante, a construção da bacia, aquisição dos travelifts
e forklifts, investimos em procedimentos corretos
para garantir a segurança operacional com relação
ao meio ambiente, o que culminou com a obtenção
do selo internacional de cuidado com as águas,
Bandeira Azul. Muitas dessas ações foram acompanhadas de perto por muitos clientes. Selecionamos alguns deles para darem o testemunho sobre
a evolução da Marinas Nacionais. Agradecemos à
disposição de nos passarem suas impressões.
Permanecendo no assunto meio ambiente, recomendamos a leitura da matéria que trata de equipamentos náuticos simples e fáceis de serem adaptados nos barcos e de grande ajuda para evitar a
contaminação das águas. Um deles é um filtro
adaptado para ser usado na casa de máquinas que
separa óleo da água e outro é um reservatório de
expansão que tem a função de impedir transbordamentos do combustível ou de sua espuma para
fora do barco. Trata-se de um investimento com um
caráter muito nobre.
Em tempos de estiagem enfrentada pela capital e
interior do estado de São Paulo, recebemos a visita
da Sabesp no Dia Mundial da Água, com dicas importantes sobre uso racional desse recurso precioso.
Recomendamos também acompanhar as demais novidades desta revista, como a distribuição
da Bandeira Azul Individual para uso no barco. Até a
próxima!
Juan Alfredo Rodriguez
sócio administrativo da Marinas Nacionais

Curtas

Atividades
solidárias

E

m março, a Marinas Nacionais destinou três computadores com monitores e periféricos à Associação de Pais
e Amigos do Excepcional (Apae) do
Guarujá. A entidade cuida de 135 pessoas
com deficiência intelectual com idade até 35
anos por meio da educação inclusiva e de
qualificação e inclusão profissional.
A Apae está sob intervenção da Prefeitura
por determinação do Ministério Público desde
2009, recebendo subvenção municipal. De
acordo com a diretora da instituição, Monica
Campos Lima, a entidade também arrecada
recursos com eventos. “Nossas atividades já
são tradicionais, como a 4ª Feijoada no dia 26
de abril, que será realizada no Clube Integração, no Jardim Las Palmas no Guarujá”, explica. Os convites podem ser adquiridos pelo
telefone (13) 3342-4121 ou na própria Instituição, na Rua Josefa Hermínia Caldas, 516,
Jardim Progresso.

Expediente

Unicef
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Em 2013, a Marinas Nacionais recebeu novamente o selo “Empresa Solidária à Infância”
da UNICEF, ao contribuir com doações ao
Fundo das Nações Unidas em defesa dos
direitos das crianças e adolescentes brasileiros.
“Desde 2011, colaboramos com o projeto
e nossa meta é continuar colaborando no ano
de 2014”, conta Alejandro Rodriguez, gerente
da Marinas Nacionais.
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Atividade ambiental

Fotos: Daniela Silva

Alunos da ETEC Santos Dumont conheceram a Marinas Nacionais

N

o dia 1º de abril, os alunos do curso
de Secretariado da Escola Técnica
Estadual (ETEC) Santos Dumont, localizada no Guarujá, conheceram
as instalações da Marinas Nacionais.
Os alunos, acompanhados pela professora
Fabiana de Oliveira Santos, assistiram à palestra de integração com o bombeiro da Marinas Nacionais, Marcio Falcão, e à palestra
sobre as atividades ambientais com a responsável pelo setor de meio ambiente, Leila
Pio dos Santos.
A atividade externa foi na área de gestão de
resíduos, onde foi explicado como é a segregação dos resíduos e como são destinados.
Como atividade ambiental, os alunos da

ETEC receberam sementes de pati, araçá e
goiaba para plantio e ganharam mudas de
pitanga, grumixama, jerivá e carobinha.
O responsável pelo setor da Náutica, Osiel
Almeida de Oliveira, explicou como funcionam as operações de manobra de barcos
realizados pelo setor da Náutica e contou um
pouco da história da Marinas Nacionais, que
está prestes a completar 40 anos.
“É a primeira vez que a marina abre o espaço para uma visita de estudantes e confesso
que foi uma experiência muito boa, tanto
para nós quanto para eles”, conta Daniela
Silva, responsável pelo setor de gestão da
Marinas Nacionais. Todos os visitantes ganharam brindes da Marinas Nacionais.
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Novidade

Nova opção
O Guarujá está recebendo uma nova opção para
reformas e manutenções em embarcações

O

Guarujá passa a contar com um novo
espaço para realizar desde manutenção básica, pequenos reparos até a
reforma geral de embarcações de
até 140 pés. A Marítimo Garagem Náutica está
instalada em uma área de 8 mil m², sendo 4 mil
m² cobertos, localizada no CING.
A infraestrutura ainda contempla um travelift
para até 150 toneladas e seguro para a embarcação. Além disso, possui assessoria de engenharia naval e arquitetura de interiores, que podem
oferecer projetos e administração da obra com

equipes de pintura, marcenaria ou mecânica.
Outras comodidades são segurança 24 horas com sistema de vídeo via internet, que permite o acompanhamento on line do andamento
dos serviços, estacionamento, quadro de força
individual, banheiro para tripulação e profissionais, e sala do capitão. A Marítimo fica na Av.
Paulo Eduardo Castrucci, 346 - Guarujá, SP,
CING - Complexo Industrial e Naval do Guarujá
e o telefone para contato é o (13) 3354-5654 /
3354-3997 ou o email contato@maritimogn.
com.br.

8.000m² para receber a sua embarcação.
Estacionamento, wi-fi, hangar com 12m de pé direito livre, quadro de força individual,
Travelift e Carreta Hidráulica, sala do capitão, sala de reuniões para uso do armador.
Oferecemos equipe especializada para fazer suas reformas, manutenção preventiva e
reparos. Se preferir, traga seus contratados e utilize nossa estrutura.

13 3354 3997 - 3354 5654
Av. Paulo Eduardo Castrucci, 346 - Guarujá, SP

www.maritimogn.com.br
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Campanha

Bom marinheiro
Site Bombarco lança selo de reconhecimento
para marinheiros de esporte e recreio

O

Bom Marinheiro, projeto criado pelo
site www.bombarco.com.br, é o primeiro selo de reconhecimento concedido aos marinheiros de esporte e
recreio. Com treinamentos previstos para maio
de 2014, é uma importante fonte de conhecimento teórico e prático.
Os treinamentos procuram atender às lacunas
causadas pelo surgimento de novas tecnologias e novas necessidades de qualificação que
impede o crescimento desses profissionais. O
diretor executivo do Bombarco, Marcio Ishihara,
conta que o projeto foi muito bem recebido
pelo mercado náutico. “O projeto despertou interesse inclusive de outras regiões do país.”
Gratuitos, os cursos serão ministrados por
especialistas nas áreas de motorização (centro
e popa); elétrica; navegação; ética profissional
e responsabilidade social e ambiental; limpeza
e manutenção; tendências e novas tecnologias; GPS; comunicação VHF; produção e
montagem de embarcações e segurança.
Marcelo Franco, responsável pelos treinamentos da Yamaha Motors, que dará os treinamentos sobre motores de popa, acredita que é

muito importante que o marinheiro conheça
bem os motores, pois é ele quem usa efetivamente o produto e precisa saber utilizar de forma correta, reconhecendo até onde pode mexer e quando é a hora de chamar o mecânico.
A Marine Express falará sobre sistemas de
navegação, tendências e novas tecnologias,
habilitando os marinheiros de esporte e recreio
para operar os novos produtos para embarcações, que estão cada vez mais avançados tecnologicamente. Já a Volvo Penta dará treinamentos sobre manutenção preventiva.
Os participantes serão avaliados através de
provas escritas e práticas, ministradas por conceituadas empresas dentro de cada especialidade e com uma análise crítica dos organizadores e colaboradores.
As datas dos treinamentos e avisos do projeto são comunicados por meio do site www.
bommarinheiro.com.br.

Rodney Domingues

Apoiadores
Outras empresas que colaboram para a realização do Bom Marinheiro são: Volvo Penta, Schaefer Yachts, Tecnautica, Dalva Despachantes
Náuticos, All Flags, Extecil, Torqeedo e Brancante Seguros. A Acobar, a Acatmar e as revista
Boat Shopping e Mariner Brasil também apoiam
o projeto do Bombarco.
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SST

A importância
das NRs

As normas regulamentadoras (NRs) definem os
procedimentos obrigatórios que devem ser observados
para zelar pelo bem estar do trabalhador

Rodney Domingues

A

s normas regulamentadoras (NRs), publicadas pelo Ministério do Trabalho
por meio da Portaria 3.214/79, garantem a segurança e saúde ocupacional
dos trabalhadores, orientando sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e
medicina do trabalho. Elas são citadas no capitulo V, título II da Consolidação das Leis Trabalho
(CLT) e são de observância obrigatória por todas
as empresas brasileiras regidas pela CLT. Rege
a aplicação de penalidades na recusa injustificada do empregado ou empregador no cumprimento de suas obrigações.
São 36 NRs específicas para cada tipo de atividade, sendo que algumas devem ser obedecidas por todos os segmentos. Determinam a
utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), adoção de Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) e obrigação de possuir proteção contra
incêndio, entre outras.
Na Marinas Nacionais, o setor de saúde e segurança no trabalho (SST) fiscaliza a observância das NRs por todos os trabalhadores. “Se-

guimos à risca todas as NRs, tanto nas atividades realizadas pelos colaboradores, como
também nas atividades realizadas pelos prestadores de serviços e marinheiros”, explica Elisabeth Ferreira, responsável pelo setor de SST.
A fiscalização é realizada pelas Delegacias
Regionais de Trabalho (DRT), ligadas ao Ministério do Trabalho. “O cumprimento dessas normas são de extrema importância, tanto para
atender o regulamento do ministério do trabalho quanto e, principalmente, para a integridade
e a saúde física e mental de todos os trabalhadores que realizam atividades nas dependências da Marinas Nacionais”, finaliza Elisabeth.
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Entrevista especial

Muitas histórias
em 40 anos

Como parte das comemorações rumo aos 40 anos
da Marinas Nacionais, conversamos com alguns
clientes para relembrar fatos dessa história de
pioneirismo e inovação em prestação de serviços

A

o completar 40 anos, em fevereiro de
2015, a trajetória da Marinas Nacionais é
marcada pela capacidade de inovação
de sua administração. Essa aptidão de
se antecipar aos desafios e responder com agilidade às demandas a tornou uma empresa admirada e um exemplo de prestação de serviços permeados de responsabilidade ambiental e social.
O pioneirismo nas atividades pode ser observado em inúmeros exemplos. Nos primórdios, o pau
de carga retirava os barcos da água para a terra.
“Fomos os primeiros no Canal de Bertioga a ter o
pau de carga e os primeiros a adquirir e utilizar o
travelift”, explica o sócio administrativo da Marinas
Nacionais, Juan Alfredo Rodriguez.
Para ilustrar essas conquistas, a Revista Marinas
Nacionais conversou com alguns clientes que assistiram a essas inovações. É o caso de Christian
Dornaus, proprietário de uma Armada 300 M e que
está com o barco na marina desde 2009. Ele revela
que aprecia a organização geral das instalações e
os recentes melhoramentos
ocorridos no restaurante La
Marina. “Gosto do ambiente físico, das instalações
técnicas, do profissionalismo dos funcionários e dos
prestadores de serviço.”
Entre os serviços agregados destaca a apólice de
seguro na locação das vagas das embarcações. E
relaciona outras comodidades oferecidas. “Gosto do
atendimento do restaurante
La Marina, da possibilidade
de pernoitar na lancha em

bacia molhada, tomar café e sair bem cedinho,
além do zelo pela limpeza e perfeito funcionamento
das instalações.”
Frequentador assíduo do restaurante, também
apreciou as últimas atividades do restaurante. “Destaque positivo pelos diversos eventos culinários realizados. São fantásticos, de excelente qualidade e
merecem os meus aplausos e admiração.” Mas revela um aspecto negativo que a Marinas Nacionais
tem se empenhado em evitar, conscientizando os
demais proprietários de barcos. “O som e barulhos
vindo esporadicamente de outras embarcações
até altas horas da noite sem respeito ao sossego
alheio de quem está passando a noite na lancha.”
Entre as principais melhorias observadas durante
sua permanência na marina, Christian destaca ainda a reforma dos vestiários e a construção do novo
galpão. Mas também opina sobre o que pode melhorar. “Estender o horário do travelift para mais tarde na sexta, sábado e domingo e do restaurante,
na sexta e no sábado para poder jantar.”
A Bandeira Azul também é citada por Christian
como uma importante conquista. “Parabéns. Mas
não percebi grandes mudanças pré e pós, além da
placa, uma vez que sempre senti preocupação da
marina com o ambiente.”

Melhor marina
Em 40 anos de atividades inúmeros clientes e suas
embarcações passaram pela Marinas Nacionais.
Um dos mais antigos, o Dr. Rubens Coelho Machado
pôde acompanhar a evolução das instalações. “Comprei a embarcação Caclauê do antigo proprietário, o
Sr. Flavio de Lara Bueno, em 23 de outubro de 1991,
na própria Marinas Nacionais. Ela ficava locada no
estaleiro, logo na entrada da marina, que era pequena e acanhada. Na época ela já parecia referência.”

Fotos: Rodney Domingues
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Dr. Rubens pôde testemunhar o avanço da
Marinas Nacionais. “Vi a
marina crescer, com a
construção da piscina e
quiosques que a circunda”, conta. “Sempre fui
entusiasta pela nossa
marina, que é hoje referência entre as melhores
do Guarujá, quiçá de
São Paulo.”
Entre as lembranças,
Dr. Rubens conta as dificuldades de um tempo
anterior. “Minha origem náutica é em Salvador,
onde tive lanchas para travessias para Itaparica,
mas já faz muito tempo. Sou médico cirurgião e
quando disponho de tempo, gosto de curtir
este espaço. Tenho muita consideração ao
querido Juan que já me resgatou de dificuldades enfrentadas no Canal de Bertioga de há
muito tempo.” E narra algumas de suas experiências. “Lembro-me de uma embarcação casco caravelas e motor Mercury de 145 hp, onde
fiquei à deriva por 19 horas nas águas de Bertioga. Não tínhamos celular para contato e nem
rádio (pane seca). Foi só sufoco... mas faz parte
de história de um marujo despreparado. Felizmente teve um final feliz.”
Para explicar o tempo de permanência na Marinas Nacionais, Dr. Rubens aponta a atenção
do atendimento dispensado. “Permaneço na
marina por tantos anos, acredito, por ter me
enamorado pela qualidade dos serviços a mim
prestados.” E aposta “Acho que sou o mais velho marujo deste espaço e, em tempo, ainda
teremos muitos momentos de crescimento.”

Momentos agradáveis
A Marinas Nacionais investiu bastante para proporcionar mais do que um porto seguro para as embarcações, uma opção de lazer de qualidade aos
proprietários, seus familiares e convidados. O mais
recente investimento foi na piscina, totalmente reconstruída e que recebeu aquecimento e cromoterapia. Qualidades percebidas por outro cliente,
frequentador assíduo, o comandante de jatos comerciais, Walter Silveira.
“Meu primeiro barco garageado na Marinas Nacionais foi uma Ventura de 26,5 pés. Atualmente
tenho uma Azimut 38 pés”, conta Walter que conheceu a marina através de uma indicação de
compra de barco.
Walter destaca as razões pela escolha. “O motivo principal foi a infraestrutura, mas também destaco o ambiente agradável e familiar, com pessoas
bonitas”. Entre os investimentos, destaca a construção do galpão para guarda de embarcações
menores. Ainda frisa as melhorias na loja de conveniência, nos vestiários e na piscina.
Sobre a Bandeira Azul, conquista recente da Marinas Nacionais, ressalta a
iniciativa da marina. “É importante porque mostra
empenho da marina pela
sustentabilidade.” Sobre
as melhorias, pede para
aumentar a frequência de
dragagem nas vagas molhadas. Mas resume em
uma única frase sua estadia na Marinas Nacionais.
“Passei muitos momentos
agradáveis nestes últimos
anos.“
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Bandeira Azul

Bandeira
Azul
Individual
Marinas Nacionais presenteará com
certificado a clientes que queiram cumprir
os requisitos do Programa Bandeira Azul

E

m novembro de 2013, a Marinas Nacionais obteve o certificado Bandeira
Azul e hasteou a sua bandeira, após
atender aos critérios do Programa,
em relação à educação e informação ambiental, gestão ambiental, segurança, serviço, infraestrutura para os usuários e qualidade da água. Agora ela presenteará Bandeiras
Azuis individuais para embarcações a clientes
que estejam dispostos a seguir os critérios.
Para conquistar a Bandeira Azul Individual, o
proprietário da embarcação deverá assinar
um termo de compromisso. “É preciso comprometer-se em manter uma conduta ambiental e sustentável no barco, dentro e fora
das dependências da marina”, explica Leila
Pio dos Santos, responsável pelo setor de

meio ambiente da Marinas Nacionais.
Se não cumprir os requisitos, pode perder
a Bandeira Azul. “O marinheiro ou convidados devem cumprir os itens estabelecidos,
tanto pelo código de conduta ambiental
quanto pelo código de conduta individual”,
conta Leila.
Entre as condutas que devem ser adotadas estão a coleta seletiva, tanto dentro
quanto fora da embarcação, utilização somente de produtos biodegradáveis ou específicos para lavagem náutica e instalação de
todos os equipamentos necessário para impedir que a embarcação polua as águas
com produtos residuais. “É muito importante
também que o marinheiro participe dos treinamentos que oferecemos”, completa Leila.

Rodney Domingues
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O proprietário que se interessar pela Bandeira Azul Individual deve procurar o setor de
meio ambiente da Marinas Nacionais. Deve
assinar e cumprir com os requisitos prescritos no Código de Conduta Individual,
documento que possui um conjunto de
regras específicas como:

Validade da Bandeira Azul Individual
Atribuída com a validade de um ano, a Bandeira Azul Individual deve ser devolvida se houver
encerramento do contrato de locação da vaga
com a Marinas Nacionais. Outra exigência é autorizar o recebimento de auditorias semestrais
sem prévio agendamento para vistoriar o barco.
Ainda assim, não é necessário ter a Bandeira
Azul Individual para ajudar a preservar o mar,
habitat importante não só para as espécies que
vivem lá, como para o homem. Os ecossistemas precisam estar em equilíbrio dinâmico
para que possam oferecer boas condições às
espécies e permitir que o homem continue a
gozar de suas benesses. Se todos adotarem
uma atitude mais responsável, juntos podemos
fazer a diferença!

• cuidar dos resíduos e dos efluentes
gerados na embarcação;
• contribuir com a coleta seletiva;
• utilizar produtos químicos não agressivos;
• não recorrer a práticas proibidas de pesca
e respeitar os períodos de defeso das
espécies;
• proteger a fauna e a flora marinha;
• respeitar as zonas naturais, vulneráveis ou
protegidas;
• encorajar outros navegadores a cuidarem
do ambiente.
Todos os proprietários que hastearem a
Bandeira Azul estarão registrados junto ao
Coordenador Nacional e na Coordenação
Internacional e serão informados sobre o
desenvolvimento do Programa Bandeira Azul.
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Meio ambiente

Equipamentos
simples,
ajuda bem vinda
Conheça dois equipamentos simples que,
instalados na embarcação, podem colaborar
muito com a qualidade de nossas águas

C

ertos equipamentos têm uma serventia tão nobre que deveriam ser incorporados à linha de produção dos barcos e lanchas a motor. É mesmo estranho que alguns modelos que tem o valor na
casa dos milhares de reais não possuam esses
sistemas que podem ser adaptados na grande
maioria dos barcos e trazem um custo benefício
altamente favorável ao meio ambiente. Trata-se
do separador de óleo e água e o reservatório de
expansão da Vetus. Ambos impedem o lançamento e o transbordamento desses contami-

nantes na água ou na embarcação.
Sensibilizada com esse assunto, a Marinas
Nacionais firmou uma parceria com a Marine
Office Boats Solutions, representante das Vetus
em São Paulo, para divulgar aos proprietários
de embarcações, as vantagens do uso desses
equipamentos. “Queremos incentivar o proprietário a instalar esses importantes itens em
seus barcos que colaboram com a conservação de nossas águas”, explica Leila Pio dos
Santos, responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.

Fotos: Rodney Domingues
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Separador de água do óleo

Instalado junto ao bocal de abastecimento do
tanque de combustível, o Reservatório de expansão FS da Vetus não permite que, no momento do abastecimento, o excesso de combustível ou espuma transborde, sujando a embarcação ou poluindo a água. O excesso
retorna a um reservatório com capacidade de 2
litros ligado ao tanque de combustível, que
possui um respiro próprio. Opcionalmente pode-se instalar um filtro anti odores neste respiro.
Disponível para ligações para tubos de abastecimento de combustível com diâmetro de 38
ou 51 mm.

Já o separador de água do óleo modelo Bisep19 da Vetus é instalado no porão da
embarcação e recolhe e retém o óleo e sujidade da água após a lavagem do porão e
funciona acoplada à bomba do porão. O
elemento filtrante é substituível e tem capacidade para 320 g, correspondendo em
média, à quantidade de óleo contida em
8000 litros de água. De acordo com o fabricante, remove cerca de 95% de óleo da
água com um nível de contaminação máximo de 300 mg/ (p.p.m.). A ligação é para
tubos de 19 mm de diâmetro.

Ilustrações: divulgação

Reservatório de expansão

A Marine Office, que é representante da Vetus em São Paulo, está localizada na Rua Padre Raposo,
878, Mooca, na capital paulista e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 34775655. Ao formar grupos de compradores, a loja oferecerá um desconto especial. Para isso, os
clientes da Marinas Nacionais, precisam entrar em contato com o setor de meio ambiente para
formalizar o interesse, pelo email ambiental@marinasnacionais.com.br ou pelo telefone (13)
3305-1421, com Leila.
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Evento

Intermarine Top Line
Estaleiro escolheu a Marinas Nacionais para
realizar mostra de toda linha de embarcações

N

os dia 5 e 6 de abril, o estaleiro paulista
realizou o Intermarine Top Line, onde exibiu toda a sua linha de embarcações com
flybridge, com barcos de 42 a 75 pés.
Para o gerente de marketing da Intermarine,
Allysson Yamamoto, a escolha da Marinas Nacionais para a realização do evento deveu-se à estrutura, recentemente reformada. “É um ambiente

charmoso e agradável. Nota-se também uma
preocupação com a organização e com o
meio-ambiente, o que é muito importante.”
Os barcos ficaram expostos no píer flutuante
em frente ao restaurante La Marina o que criou
um espaço de convivência integrado. A BMW
do Brasil enviou um modelo da marca para exposição, uma vez que a Intermarine possui uma

Fotos: Rodney Domingues

parceria com o seu braço de design, a BMW
Group DesignworksUSA, que assinou o desenho da Intermarine 55.
Com um clima agradável, sol e calor e embalados pelo som de um DJ, os clientes puderam
apreciar a linha de embarcações. “O Intermarine
Top Line possui o objetivo de demonstrar os diferenciais das embarcações do estaleiro e de

cultivar o relacionamento com os clientes e
suas famílias”, explica Allysson.
Aos 400 convidados que puderam apreciar a
linha de embarcações, foi oferecida uma paella
no sábado e massas no domingo, no restaurante La Marina. “O restaurante possui um serviço muito atencioso e a comida é excelente”,
completa.
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Evento

Dia Mundial da Água
A Sabesp, que cuida do saneamento do município do Guarujá,
realizou uma atividade de conscientização na Marinas Nacionais

E

m 22 de março, o planeta comemora o
Dia Mundial da Água, com o objetivo de
discutir sobre diversos temas relacionados a este importante bem natural. Na Marinas Nacionais, a Sabesp, responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos em 363 municípios do Estado de São Paulo,
incluindo o Guarujá, realizou uma ação de conscientização.
O colaborador do setor de Controle Sanitário do
Guarujá, Miqueas da Conceição Daniel esclareceu dúvidas dos presentes sobre como funciona
o sistema de abastecimento e saneamento do

Guarujá e distribuiu folhetos com dicas para uso
racional da água e como limpar e manter a caixa
d’água das residências. Os participantes também puderam beber água gelada de um filtro
trazido pela Sabesp.
A ação ganhou ainda mais força por causa da
escassez de chuvas que tem assolado o Estado
de São Paulo, especialmente a capital e o interior. De acordo com dados da Organização das
Nações Unidas (ONU), a escassez de água já
atinge 2 milhões de pessoas no mundo. Parece
claro que o único caminho é o uso cada vez
mais racional desse bem tão precioso.

CGA

Reunião do CGA

O

s integrantes do Comitê de Gestão Ambiental (CGA)
da Marinas Nacionais, que é formado por representantes de toda a comunidade, marinheiros, prestadores de serviço, proprietários das embarcações,
colaboradores, além dos órgãos públicos e ONGs, se reuniram
na primeira reunião do ano, no dia 20 de março.
Entre os assuntos tratados na reunião estavam a demonstração das atribuições do CGA, discussão e entrega do calendário
de auditoria e instruções, discussão e entrega do calendário de
reuniões e a entrega do estatuto. A próxima reunião deve acontecer em maio.
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Gastronomia

Decoração

Carpaccio de
Lula Gigante

Vai para Miami?
Consulte-nos

N

M

esta edição, trago uma sugestão de comida muito interessante e pouco usual.
A lula gigante. Por parecer muito com
polvo, passa às vezes despercebida aos
olhares menos atentos na banca do peixe. Com
uma estrutura muito parecida, a lula gigante tem
seus tentáculos com sugadores menores e, geralmente, tem tentáculos de tamanho um pouco
maior que seu amigo cefalópode, o polvo. A carne
é muito parecida em textura, apesar de ser mais
firme. O gosto confunde e faz muitas pessoas levarem o famoso “gato por lebre”, na hora de consumir essa iguaria por aí.
No cozimento, a lula passa mais tempo na panela do que o polvo. O resultado final é uma carne um
pouco mais firme e de sabor pronunciado. A sugestão é fatiar finamente os tentáculos e temperar
com vinagretes e molhos ácidos, que ajudarão
amaciar a carne ainda mais. A lula gigante tem um
preço mais acessível que o do polvo, por isso,
além de gostosa pode ser uma ótima opção para
o bolso.Vai a dica!

Carpaccio de Lula Gigante com
vinagrete de maracujá e salsão

Ingredientes: 500g tentáculos de lula gigante; 1
ramo de tomilho; 2un dentes de alho; ½ cebola
branca; 1un maracujá; 1un salsão em cubinhos;
2un tomate em cubinhos (sem semente); sal a
gosto; pimenta do reino a gosto; 30g Salsinha picada; Azeite de oliva (do bom, hein).
Método: em uma panela grande, ferva dois litros
de água e acrescente a cebola, o alho e o tomilho.
Quando a água estiver fervendo, mergulhe os tentáculos repetidamente na água, deixando os para
cozinhar logo em seguida. Prove a lula após dez
minutos de cozimento. Se não estiver no ponto, vá
provando até que a carne esteja macia. Quando a
carne estiver no ponto, retire do fogo e dê um choque térmico em uma bacia com gelo. Fatie em lâminas bem finas e reserve. Extraia o suco do maracujá e misture com o tomate, o salsão e a salsinha.
Acrescente a lula a essa mistura e acerte o sal e a
pimenta do reino. Finalize com fios de um bom
azeite de oliva e só abrir a cerveja que já deve estar
gelada. Abraço e bom apetite
Felipe Cruz é gerente e chef executivo do Restaurant La Marina

Por Karol de Paula

iami, onde resido atualmente,
é um lugar cheio de possibilidades e os brasileiros sabem
aproveitá-lo muito bem. No
meu caso, depois de muitos anos no
mercado brasileiro de decoração náutica, resolvi abraçar o desafio de atender
ao mercado norte americano. Faço parte
agora da Miami Yacht Solutions junto com
outros dois sócios, que atenderá, além
de decoração de embarcações, comercialização e aluguel de barcos e concierge
para barcos e residências. Evidentemente,
o cliente norte americano reserva diferenças do cliente brasileiro. No Brasil,
por exemplo, o conforto da casa vai para
o barco, incluindo uma boa taça para o
vinho, linda porcelana, enxoval impecável, cada cantinho decorado. Aqui nos
EUA não, os norte americanos são muito
práticos. Produtos descartáveis, por exemplo, fazem parte da cultura tanto em casa
quanto nos barcos. Mas nada muda na
minha abordagem para a decoração, estudando o estilo de vida, costumes e gostos pessoais dos usuários. Ao vir para
Miami, não deixe de conhecer o que a Miami Yacht Solutions pode proporcionar de
comodidade. Lembrando que continuo
atendendo aos clientes da SPMarine/
Mondblu/Intermarine em minhas constantes viagens ao Brasil. Até a próxima!

Divulgação

Por Felipe Cruz

Karol de Paula é sócia da Miami Yacht Solutions e
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 2 - Inscrição, Registro, Marcações e
Nomes de Embarcações, da NORMAN-03/DPC.
0206 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE EMBARCAÇÕES (DPEM)
Por força da Lei no 8.374 de 30 de dezembro de 1991,
estão obrigados a contratar o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas
(DPEM) todos os proprietários ou armadores de embarcações
nacionais ou estrangeiras sujeitas à inscrição e/ou registro nas
CP/DL/AG, devendo proceder como abaixo descrito:
a) Embarcações ainda não inscritas e/ou registradas
Para o pagamento do seguro, o proprietário ou seu representante legal deverá dirigir-se ao Órgão de Inscrição e proceder conforme discriminado no item 0205, quando ser-lhe-á
entregue um protocolo onde constarão os seguintes dados da
embarcação:
1) Nome da embarcação;
2) Nome do proprietário ou armador;
3) Número de tripulantes;
4) Lotação máxima de passageiros; e
5) Classificação da embarcação.

De posse desse protocolo, o interessado efetuará o seguro
de sua embarcação em um órgão segurador competente.
b) Embarcações inscritas e/ou registradas
O proprietário ou seu representante legal deverá dirigir-se à
Companhia de Seguro, de posse do TIE ou da PRPM, conforme o caso, e efetuar o respectivo seguro.
c) Embarcações não sujeitas a inscrição e/ou registro
O seguro DPEM é obrigatório somente para as embarcações sujeitas à inscrição ou registro nas CP, DL ou AG. Entretanto, caso o proprietário de embarcação não sujeita à inscrição ou registro, ou seu representante legal, desejar contratar
o seguro, deverá proceder conforme discriminado no item
0205 e inscrever a embarcação. Nessa ocasião, o interessado receberá um protocolo contendo os dados citados no subitem a) acima. De posse deste protocolo, o proprietário ou
representante legal poderá se dirigir a um órgão segurador e
contratar o referido seguro.

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

Abril
Lua cheia
TER 15
03:06 1.4
09:09 0.1
15:04 1.6
21:21 0.2
QUA 16
03:23 1.3
09:54 0.1
15:38 1.5
21:58 0.3
QUI 17
03:41 1.2
10:39 0.1
16:13 1.5
22:34 0.4
SEX 18
04:00 1.1
11:24 0.2
16:56 1.4
23:09 0.5
SÀB 19
04:13 1.0
12:15 0.2
17:45 1.3
23:58 0.6
DOM 20
04:06 0.9
07:23 0.8
08:54 0.8
13:09 0.3
18:45 1.1
SEG 21
00:58 0.8
03:19 0.9

06:47 0.7
10:02 0.9
14:11 0.3
22:36 1.1
Lua Minguante
TER 22
06:45 0.6
10:58 1.0
15:17 0.4
23:54 1.2
QUA 23
07:00 0.6
11:47 1.1
16:28 0.3
QUI 24
00:39 1.2
07:15 0.5
12:26 1.2
17:36 0.3
SEX 25
01:09 1.3
07:30 0.5
13:04 1.3
18:30 0.2
SÁB 26
01:36 1.3
07:32 0.4
13:39 1.3
19:19 0.2
DOM 27
01:49 1.3
07:45 0.3
14:11 1.4
20:02 0.2
SEG 28
02:00 1.3

08:11 0.2
14:39 1.4
20:43 0.2
Lua Nova
TER 29
02:15 1.3
08:49 0.2
15:08 1.4
21:21 0.2
QUA 30
02:39 1.3
09:28 0.2
15:38 1.4
22:00 0.3

Maio

QUI 01
03:02 1.3
10:09 0.2
16:08 1.4
22:39 0.4
SEX 02
03:26 1.3
10:54 0.3
16:43 1.3
23:09 0.5
SÁB 03
03:56 1.3
11:38 0.3
17:17 1.2
23:49 0.6
DOM 04
04:21 1.2
12:19 0.4
18:00 1.1
SEG 05
00:24 0.7

04:53 1.1
13:08 0.5
19:02 1.0
TER 06
01:24 0.7
05:38 0.9
14:06 0.5
21:45 1.0
Lua Crescente
QUA 07
03:21 0.7
09:34 0.9
15:09 0.5
23:21 1.0
QUI 08
05:00 0.6
10:45 1.0
16:17 0.5
SEX 09
00:08 1.1
05:43 0.5
11:32 1.2
17:17 0.4
SÁB 10
00:51 1.2
06:15 0.4
12:13 1.3
18:08 0.4
DOM 11
01:24 1.3
06:49 0.2
12:56 1.4
18:54 0.3
SEG 12
01:58 1.3
07:24 0.2

13:36 1.4
19:39 0.3
TER 13
02:26 1.3
08:04 0.1
14:13 1.5
20:24 0.3
Lua Cheia
QUA 14
02:51 1.3
08:49 0.1
14:53 1.5
21:08 0.3
QUI 15
03:09 1.3
09:36 0.0
15:32 1.5
21:51 0.3
SEX 16
03:26 1.2
10:24 0.1
16:11 1.5
22:30 0.4
SÁB 17
03:49 1.1
11:15 0.1
16:56 1.4
23:08 0.5
DOM 18
04:04 1.0
12:06 0.1
17:43 1.3
23:54 0.6
SEG 19
04:08 0.9
07:00 0.9

08:30 0.9
12:58 0.2
18:34 1.2
TER 20
00:43 0.8
03:24 0.9
06:26 0.8
09:36 0.9
13:51 0.3
19:41 1.1
Lua Minguante
QUA 21
01:58 0.8
03:00 0.8
06:21 0.7
10:24 1.0
14:45 0.3
23:21 1.0
QUI 22
06:41 0.6
11:09 1.1
15:39 0.4
SEX 23
00:15 1.1
06:54 0.6
11:54 1.1
16:38 0.4
SÁB 24
00:53 1.1
06:58 0.5
12:36 1.2
17:39 0.4
DOM 25
01:11 1.1
06:51 0.4
13:13 1.3

18:38 0.4
SEG 26
01:21 1.2
07:11 0.3
13:53 1.3
19:30 0.4
TER 27
01:34 1.2
07:43 0.2
14:28 1.4
20:15 0.3
Lua Nova
QUA 28
01:56 1.3
08:21 0.2
15:04 1.4
21:00 0.3
QUI 29
02:17 1.3
09:04 0.2
15:36 1.4
21:39 0.3
SEX 30
02:47 1.3
09:51 0.2
16:08 1.4
22:13 0.4
SÁB 31
03:09 1.3
10:36 0.2
16:41 1.3
22:51 0.4

Junho

DOM 01
03:39 1.3
11:17 0.3

17:11 1.2
23:17 0.5
SEG 02
04:06 1.2
12:00 0.4
17:51 1.2
23:51 0.6
TER 03
04:39 1.1
12:43 0.4
18:32 1.1
QUA 04
00:26 0.7
05:21 1.0
13:26 0.5
19:26 1.0
Lua Crescente
QUI 05
01:39 0.7
08:11 0.9
14:15 0.5
21:43 1.0
SEX 06
04:00 0.7
09:58 1.0
15:09 0.5
23:38 1.0
SÁB 07
05:11 0.6
10:54 1.1
16:09 0.5
DOM 08
00:30 1.1
05:51 0.4
11:43 1.2
17:11 0.5

SEG 09
01:09 1.2
06:24 0.3
12:30 1.3
18:15 0.4
TER 10
01:51 1.3
07:02 0.2
13:17 1.4
19:17 0.4
QUA 11
02:23 1.3
07:45 0.1
14:06 1.4
20:15 0.4
QUI 12
02:53 1.3
08:32 0.0
14:53 1.5
21:06 0.4
Lua Cheia
SEX 13
03:19 1.3
09:21 0.0
15:38 1.5
21:51 0.4
SÁB 14
03:36 1.2
10:11 0.0
16:19 1.4
22:30 0.4
DOM 15
03:54 1.2
11:02 0.0
16:58 1.4
23:06 0.5

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

Nova Intermarine 60: o único
barco em sua categoria com 3 suítes

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

| Caraguatatuba-SP

| Curitiba-PR

|

Guarujá-SP

|

Salvador-BA

