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CARTA AO LEITOR

Rodney Domingues

P

or mais um ano a Marinas Nacionais
tem a certificação do Programa Bandeira Azul renovada. É o reconhecimento
de um esforço cotidiano em atender as exigências do programa e, acima de tudo, respeitar o meio ambiente que nos cerca. Divulgamos orgulhosos esse resultado e convidamos todos a comemorar conosco no dia 10
de dezembro. E pedimos a colaboração dos
frequentadores, que como nós, trabalham ou
curtem seu lazer aqui, com essa tarefa árdua,
mas eternamente gratificante.
Nessa edição, pedimos também a atenção
dos usuários com a correta manipulação e
conservação dos contêineres espalhados
pela marina. Essas lixeiras são o instrumento
para que possamos realizar o trabalho de
destinação adequada dos resíduos gerados
pelas atividades desenvolvidas dentro da
marina.
E por falar em conservação, está chegando
a temporada de verão e é preciso preparar o
barco para os passeios. Recomendamos a realização da manutenção preventiva do barco,
a programação das saídas para passeio com
folga e ter atenção aos equipamentos e documentação obrigatórios para evitar dissa-

bores quando estiver com sua família e amigos na água.
Outra novidade destacada nessa edição é a
mudança de localização da sala rádio. Ressaltamos que é fundamental que toda embarcação passe as informações aos operadores
da sala rádio para a confecção do aviso de
saída, documento exigido pela Marinha do
Brasil.
Finalmente, em breve divulgaremos a programação completa do Encontro Cozinha
Viva La Marina, que acontecerá em janeiro de
2017, sempre surpreendendo os paladares
dos comensais com o melhor da gastronomia. Boa leitura e até a próxima!
Juan Alfredo Rodriguez
sócio administrador da Marinas Nacionais
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SST

Limpeza da casa
de máquina
APESAR DE SER UMA TAREFA CORRIQUEIRA NA MANUTENÇÃO DA EMBARCAÇÃO,
DEVE-SE SEGUIR RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES NA LIMPEZA DA CASA DE
MÁQUINA PARA NÃO COLOCAR EM RISCO A SAÚDE DO TRABALHADOR

Rodney Domingues
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U

m trabalho rotineiro e que envolve cuidados especiais para marinheiros ou prestadores de serviço é a limpeza da casa de máquina das embarcações. O próprio espaço e os produtos químicos utilizados para remover a sujeira
pesada dessa área do barco expõem o trabalhador
a vários riscos à sua saúde se não seguir recomendações importantes.
Um dos principais cuidados é a utilização de
equipamentos de proteção individual (EPIs). O ideal é
consultar o setor de saúde e segurança do trabalho
(SST) da Marinas Nacionais para verificar qual EPI é
mais indicado tanto para a realização do trabalho
quanto para o produto que será utilizado na limpeza.
Por ser um local confinado, a casa de máquina
acaba se tornando fonte de outros riscos à saúde.
“A pouca circulação de ar nesse ambiente pode
transformar um produto de limpeza em um verdadeiro veneno”, explica Elisabeth Ferreira, responsável pelo setor de SST da Marinas Nacionais.
“Essa condição pode facilitar a intoxicação, causar

náuseas e até desmaios.”
Outro risco a que o marinheiro ou prestador de
serviço se expõe é quando ele realiza o trabalho
sozinho. “A casa de máquina costuma estar localizada abaixo da cabine da embarcação o que faz
com que qualquer acidente, seja um corte ou um
mal estar, seja de difícil visualização para quem
está do lado de fora do barco”, conta Elisabeth. “O
ideal é que o trabalhador avise à portaria da Marinas Nacionais ou mesmo a colegas de outras embarcações que iniciará o trabalho para que seja
realizado o monitoramento da atividade.”
Também demanda especial cuidado a movimentação do trabalhador dentro do ambiente.
“Muitas vezes, a área de circulação é apertada e
muitas peças podem ter formatos que, com um
simples esbarrão é capaz de causar grandes perfurações”, alerta Elisabeth Ferreira.
Não se pode prever quando vai acontecer um
acidente, portanto tudo o que pudermos fazer
para prevenir e evitar o pior é importante.

MEIO AMBIENTE

Cuidar do
que faz bem

Rodney Domingues

OS EQUIPAMENTOS DE COLETA AJUDAM A MARINAS NACIONAIS A
ENCAMINHAR OS RESÍDUOS DE FORMA MAIS APROPRIADA

T

odos os resíduos recolhidos dentro da Marinas Nacionais são encaminhados para uma
área de descarte, tornando o setor um centro de triagem, com destinação adequada. Localizado atrás do hangar 7, a área possui contentores
para sólidos, óleos e eletrônicos.
Porém, para que a destinação funcione bem precisamos de equipamentos de coleta distribuídos
por toda a área da marina. O problema é que a
quantidade de lixeiras encaminhadas para manutenção está superando a estimativa do planejado
para essa atividade.
Isso não é bom para ninguém pois acarreta na
diminuição da quantidade de lixeiras disponíveis.
Ou seja, quanto mais lixeiras forem retiradas para
manutenção, menos poderão atender a todos os
resíduos das embarcações, consequentemente,
abarrotando-as de lixo, ocasionando um aspecto
não muito agradável, além da questão sanitária.

COMO AJUDAR
Algumas dicas ajudam a preservar a integridade
dos equipamentos disponíveis:

-

-

Evite fazer das lixeiras a sua bancada de trabalho, pois isso pode danificar as tampas.
Evite abrir e fechar a tampa com agressividade, assim não danificam os pinos
Não jogue latas de tinta, embalagens com
óleo ou com outros produtos agressivos, que
além de ser perigoso para a saúde, pode danificar a pintura. O correto é encaminhar estes
resíduos para a área de gerenciamento situada nas baias, em frente ao hangar 7.
Não se apoie nas lixeiras, elas não sustentam
seu peso corporal e você pode se machucar.
Não retire a pintura das lixeiras e não cole
adesivos.
Em caso de danos, solicite junto a portaria, a
retirada dessa lixeira.

Lembre-se, em um ambiente organizado e com
um excelente aspecto é saudável de se trabalhar
e conviver. Qualquer dúvida entrar em contato
com a responsável pelo setor de meio ambiente,
Leila Pio.
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NOSSA FLORA

NOSSA FAUNA

Guaxe

ESPÉCIE PRIMÁRIA, ESSA ÁRVORE DE
TRONCO OCO E CRESCIMENTO RÁPIDO
É MUITO UTILIZADA EM RECUPERAÇÃO
DE ÁREAS DESMATADAS

CONHEÇA A AVE QUE TEM UM NINHO
CARACTERÍSTICO EM FORMATO DE BOLSA,
COMPOSTA POR PEQUENOS GALHOS
CUIDADOSAMENTE ENTRELAÇADOS

Rodney Domingues

Vi Neves / Creative Commons

Embaúba

O

termo “Embaúba” origina-se do termo
tupi ãba’ib, que significa “árvore oca”.
Também conhecida como a “árvore-da-preguiça”, por ser a preferida da preguiça-de-coleira, que consome avidamente suas folhas
tenras.
As folhas são divididas em 9 a 10 lóbulos
com a parte inferior branca. Os frutos são pontiagudos. Possuem frutos atrativos a várias espécies de aves.
Característica de solos úmidos, a espécie pode
chegar a 15 metros de altura e pertence ao estrato das plantas pioneiras da Mata Atlântica.
Por serem leves, pouco exigentes quanto a
solo e muito comuns, são muito utilizadas em
áreas desmatadas em recuperação, além de serem capazes de se dispersar rapidamente.
Como possuem caule e ramos ocos, vivem
em simbiose com formigas, especialmente as
do gênero Azteca, que habitam o seu interior e
que as protegem de animais herbívoros. Os índios utilizavam a madeira da raiz para fazer
fogo por fricção com outra madeira dura.
Floresce de setembro a outubro e é atualmente bastante usada em paisagismo. Afora
isso, sua madeira é empregada na confecção
de brinquedos, saltos de calçados e lápis.

O

Guaxe, Cacicus haemorrhous, pertence à família Icteridae. Sua coloração é
negra com mancha vermelha na base
da cauda, bico comprido de coloração amarela e seus olhos azulados. Os machos e as fêmeas têm a plumagem idêntica, sendo que os
machos são ligeiramente maiores que as fêmeas.
Com tamanho entre 21,5 e 29,5 cm de comprimento, pesam entre 62 e 96g. Convivem em
bandos e no alto das árvores. Devido sua realeza, esta espécie sofre com ameaças de captura ilegal. A voz é rouca, misturada com assovios e o canto é barulhento.
Os ninhos são em formato de bolsa, composto por pequenos galhos e cuidadosamente entrelaçados, uma verdadeira obra prima
localizada próximo da água e em bordas de
florestas.
Sua alimentação é mista, ou seja, variando
de insetos, frutos, néctar.
Está presente no Brasil em duas regiões separadas: em toda a Amazônia e de Pernambuco ao Rio Grande do Sul, estendendo-se para o
interior até Goiás e Mato Grosso do Sul. Encontrado também nos demais países amazônicos e no Paraguai e Argentina.

GASTRONOMIA

Novidade
para o verão

Rodney Domingues

RESTAURANT LA MARINA AMPLIA O CARDÁPIO DE
QUITUTES INOVANDO NOS INGREDIENTES

O

restaurante La Marina inova ao oferecer um
novo prato que pode ser degustado na piscina, no salão ou nos quiosques do restaurante, acompanhado de uma boa conversa entre
amigos ou simplesmente contemplando a linda vista do Canal de Bertioga. Trata-se do Quitute de Siri
Mole com Maionese de Pequi.
A combinação da maionese com o pequi, um fruto
silvestre típico do Cerrado, deixa um sabor marcante. Já o siri mole, graças à tecnica utilizada na criação,
é a grande novidade da alta gastronomia. Um prato
saboroso com sabor peculiar.

A CRIAÇÃO DE SIRI MOLE
Para ficarem com a casca mole, os siris são criados

em cativeiro passando por um procedimento
específico. Como representam apenas 3% da
produção total de siris, são considerados uma
iguaria.
Antes de serem capturados, são confinados
e não são alimentados para que o sistema digestivo seja limpo. Quando ele atinge o tamanho de 8 cm, ocorre a troca do exoesqueleto
para que ele possa crescer. Então ele é abatido e congelado rapidamente para interromper o processo natural de calcificação da nova
casca.
O resultado é um siri macio, padronizado, e
totalmente limpo e que é consumido quase
cem por cento da totalidade.
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BANDEIRA AZUL

Bandeira Azul
renovada

Rodney Domingues

DIA 10 DE DEZEMBRO, A MARINAS NACIONAIS HASTEIA A BANDEIRA
DA NOVA TEMPORADA DO PROGRAMA BANDEIRA AZUL

N

o sábado, dia 10 de dezembro, às 15h, a Marinas Nacionais receberá a bandeira referente à conquista da temporada 2016/2017
do Programa Bandeira Azul. O Instituto Ambientes
em Rede (IAR) é o responsável pela certificação no
Brasil e fará a entrega da bandeira na cerimônia.
A decisão foi tomada em reunião realizada em
Copenhagen, na Dinamarca, onde o Júri Internacional do Programa Bandeira Azul avaliou as candidaturas a Bandeira Azul para os países do Hemisfério Sul. Nesta ocasião todos os nove inscritos
do Brasil foram aprovados para a temporada Bandeira Azul 2016/2017.
Para participar do Programa Bandeira Azul, as
praias e marinas inscritas comprometem-se com o
cumprimento de critérios distribuídos nas seguintes categorias: educação e informação ambiental,
qualidade da água, segurança e gestão ambiental.
O processo de certificação envolve três instancias de avaliação. Inicialmente, o operador nacional do programa, o IAR, faz as orientações gerais

para o enquadramento dos critérios, após encaminha as informações ao Júri Nacional e finalmente
pelo Júri Internacional, que tem a palavra final sobre a certificação.
O Júri Internacional é composto pela Foundation
for Environmental Education (FEE), World Conservation Union (IUCN), European Union for Coastal Conservation (EUCC), United Nations Environmental
Program (UNEP), World Tourism Organization
(WTO), World Health Organization (WHO), International Life Saving (ILS), International Council of Marine Industry (ICOMIA) e Reef Check Program.
O Programa Bandeira Azul é um selo de caráter
socioambiental amplamente reconhecido em todo
o mundo. Foi criado pela FEE – Foundation for Environmental Education (http://www.fee.global), uma
instituição internacional com diversos integrantes
representando seus respectivos países. No Brasil, o
Operador Nacional do Programa é o IAR – Instituto
Ambientes em Rede (www.iarbrasil.org.br / www.
bandeiraazul.org.br ).

EVENTO

A celebração da
gastronomia
O RESTAURANT LA MARINA ESTÁ ORGANIZANDO MAIS UM ENCONTRO
GASTRONÔMICO COZINHA VIVA LA MARINA, COM CHEFS CONVIDADOS E MUITAS
NOVIDADES EM PRODUTOS PREMIUM

T

Fotonativa

radicional evento realizado pelo restaurante La Marina, o encontro Cozinha Viva La
Marina terá sua quarta edição em janeiro
de 2017. A programação, que conta com chefs
convidados, traz a oportunidade aos comensais
de participarem de degustações, workshops e
provarem muita comida boa.
“É um evento para quem aprecia a gastronomia de qualidade”, explica o chef Felipe Cruz. “O

evento tem a presença de chefs convidados,
além de toda programação artística, com exposições de fotos, outra atividade que se tornou
tradição do encontro.”
Estão previstos também os workshops com
dicas variadas para o público. “Estamos preparando muitas novidades”, conta Felipe Cruz. Em
breve, mais informações para você se programar!

9

SERVIÇO

Dia Mundial da Árvore
e da Defesa a Fauna
AÇÃO AMBIENTAL DISTRIBUIU MUDAS FRUTÍFERAS NATIVAS DA
MATA ATLÂNTICA AOS FREQUENTADORES DA MARINAS NACIONAIS

Fotos: Rodney Domingues
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N

em o tempo ruim impediu que muitos
usuários, entre clientes, marinheiros, colaboradores e prestadores de serviços, participassem de uma ação ambiental organizada
pela Marinas Nacionais.
No sábado, dia 24 de setembro, em comemoração ao Dia Mundial da Árvore e do Dia de Defesa
a Fauna, foram distribuídas mudas de árvores frutíferas nativas da Mata Atlântica. “A ação faz parte
de nossas atividades de conscientização ambiental no calendário do Programa Bandeira Azul”,
conta Leila Pio, responsável pelo setor de meio
ambiente da Marinas Nacionais.

“A participação é sempre muito boa. Os clientes
que não puderam comparecer, pediram para os
marinheiros nos procurarem”, explica Leila Pio.“Entre as espécies distribuídas havia Pitanga, Goiabeira-vermelha e Grumixama, todas nativas da Mata
Atlântica.”

RESTAURANTE LA MARINA PARTICIPOU
A equipe do restaurante La Marina também colaborou com a ação ambiental, plantando uma
muda de pitanga. “Plantamos na mesma área que
já havíamos plantado uma muda de Cambuci e
palmito juçara”, explica Felipe Cruz, chef executivo
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do restaurante. “O viés ambiental está sempre
presente em nossas atividades no restaurante,
como o uso do Cambuci, uma fruta nativa da
Mata Atlântica ou a preparação de pratos com
os melhores peixes da época.”

PALESTRA
No dia 25 de outubro, como parte da programação do Cidade-se, evento organizado pela
UNIMONTE, instituição de Ensino Superior localizada em Santos, SP, o chef executivo do restaurante La Marina participou da palestra “Alta
Gastronomia, sustentabilidade e o consumo

responsável de pescados. Uma abordagem sobre como a gastronomia moderna trata as demandas do planeta por um consumo consciente”.
Na ocasião, foi ministrada uma aula prática
sobre pescados. Foram produzidos três pratos
com uso de pescados não usuais e que fazem
parte do guia de consumo consciente de pescados desenvolvido pela universidade.
O objetivo do evento da UNIMONTE é promover a integração entre as áreas de ensino
para promover o debate sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável local.

SERVIÇO

Recomendações
para a temporada
CONFIRA AS RECOMENDAÇÕES PARA APROVEITAR A
TEMPORADA QUE SE APROXIMA E CURTIR COM SEGURANÇA E
RESPONSABILIDADE O QUE O MAR PODE PROPORCIONAR

Fotos: Rodney Domingues
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C

om o início da temporada, chega a hora de
usar o barco com mais frequência. Chega a
hora também de conferir as condições do
barco, material de salvatagem e documentação.
Afinal de contas, o que todo mundo quer é se divertir, mas acima de tudo, com segurança e responsabilidade.
Uma recomendação é programar os passeios
com antecedência, evitando possíveis filas no
posto de combustível. Ao sair para passeios, verifique os documentos exigidos e se a quantidade de
material de salvatagem é adequada à lotação do

barco. Confira o funcionamento dos equipamentos de navegação e do rádio de comunicação.
Não esqueça de levar cartas náuticas das regiões
que pretende navegar.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
A Marinas Nacionais adotará um horário de funcionamento operacional diferenciado aos finais
de semana e feriados durante a vigência do horário oficial de verão. O posto de abastecimento e o
setor da náutica poderão estender o atendimento até às 18h, se a administração da Marinas Na-
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cionais julgar ter movimento suficiente, nos fins
de semana e feriados.
Já o restaurante La Marina e o empório funcionarão das 8 às 17h na segunda-feira, terça-feira e
quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, o horário
de atendimento é das 8 às 22h e aos domingos,
das 8 às 20h.
Lembrando que na quarta-feira não existe funcionamento operacional tanto do restaurante
quanto do posto de abastecimento e do setor de
náutica.

SEGURANÇA NO MAR
A velocidade de navegação deve ser compatível
com a região, principalmente no Canal de Bertioga. Fique longe dos banhistas e respeite barcos
menores, veleiros e jet-skis.
Além de não ingerir bebidas alcoolicas antes de
conduzir o barco, recomenda-se beber com responsabilidade, uma vez que não se sabe em que
momento será necessário realizar uma manobra
de emergência ou adiantar o retorno do passeio.

Lembre-se que é obrigação do navegador
prestar solidariedade ao presenciar situações de
risco que necessite atendimento de socorro. Seja
prestativo.

COMUNICAÇÃO COM A SALA RÁDIO
Com o objetivo de facilitar a visibilidade das saídas e chegadas das embarcações, a sala rádio
está operando no prédio localizado na saída da
bacia de atracação, próximo ao posto de combustível.
Todos os comandantes devem informar à sala
rádio ou secretaria náutica ou, se fora do horário
de funcionamento regular, informar à portaria, a
quantidade de pessoas, o destino e a previsão de
horário de retorno, de acordo com a recomendação da NORMAM-03, em qualquer saída de embarcação, motonáutica ou bote inflável em navegação.
Os canais de comunicação são: Estação PYD45
canal de escuta VHF 68, o telefone (13) 33051421, Ramal 224 e o rádio ID 7*82334.

GASTRONOMIA

Cachaças artesanais
PARA QUEM APRECIA A BEBIDA FEITA
DO ÁLCOOL DA CANA DE AÇÚCAR, O
RESTAURANT LA MARINA TEM AS
MELHORES OPÇÕES DE QUALIDADE
DO MERCADO

Fotonativa
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A

cachaça é reconhecida como a bebida alcoólica tipicamente brasileira, sendo o destilado
mais apreciado no Brasil e o terceiro mais consumido no mundo. Apesar de ambas virem do álcool
da cana de açúcar, cachaça não é a mesma coisa que
aguardente.
Para uma bebida ser considerada uma cachaça ela
tem de cumprir a instrução normativa 13 do Ministério da Agricultura que estabelece o teor alcoólico de
38% a 48%. Também não pode ter nenhum aditivo
como mel, cravo e canela. E muitos dos produtos industriais sofrem adição de açúcar acima da quantidade limitada por lei.
O empório La Marina tem entre os produtos ofertados, as cachaças artesanais premium. Para ser considerada artesanal, a produção da cachaça é feita em
alambiques de cobre e a fermentação ocorre de forma natural.
A qualidade desses produtos está entre fazer a separação das três frações chamadas cabeça, coração e

cauda da destilação. A cachaça artesanal de qualidade é composta 100% pelo produto do meio do
processo: o coração da cachaça, excluindo-se os
dois extremos durante a destilação. Finalmente, o
processo de envelhecimento é realizado em tonéis
de madeira.

CACHAÇA WEBER HAUS
Produzida por uma empresa familiar desde 1948,
em Ivoti, na Serra Gaúcha, interior do Rio Grande do
Sul, a cachaça Weber Haus utiliza de processos manuais, desde a escolha do tipo correto de cana-de-açúcar, que se adaptou ao solo da região, até o corte manual. Assim, como também o tratamento ecologicamente correto dado ao canavial.
Possui 35 premiações como a cachaça mais premiada do Brasil e duas certificações importantes
como orgânica e rastreabilidade (Inmetro) de toda
a sua produção. Foi uma das primeiras agroindústrias
a receber o selo da agricultura familiar do Brasil.

Rodney Domingues
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CASA DO ENGENHO
Produzida na Fazenda Morro Azul, em Mococa, no
interior de São Paulo, A combinação de um solo
rico, altitude e límpidas minas d’água compõem
um excelente terroir, fazendo da natureza uma
preciosa e gentil aliada.
A Cachaça Casa do Engenho Premium é envelhecida por 4 anos em tonel de carvalho e 3 anos
no jequitibá, dando-lhe um sabor e o aroma que
só ela tem. Essa combinação conquistou a medalha de prata no Concours Mondial Bruxelles 2011,
na Bélgica, um dos mais conceituados concursos
de degustação de bebidas do mundo. Foram mais
de 7.000 sabores avaliados por especialistas de
cerca de 40 diferentes nacionalidades.

O restaurante La Marina também oferece a cachaça Casa do Engenho Pura numa infusão de 6 a 9
meses em cambuci, fruta originária da mata atlântica com sabor agridoce.

Rodney Domingues

INFUSÃO DE CAMBUCI

SAÚDE

Fique de olho
PARA QUEM NAVEGA, OS ÓCULOS,
BONÉS E CHAPÉUS SÃO ESSENCIAIS
PARA PROTEGER A VISÃO DOS
RAIOS ULTRAVIOLETAS, QUE
CAUSAM DANOS NÃO APENAS À
PELE MAS AOS OLHOS TAMBÉM

M

uitas pessoas desconhecem que os
raios UVA e UVB, uma radiação solar
invisível que causa prejuízos para a
pele, também podem causar prejuízo para a
saúde dos olhos. Para quem navega os danos
podem ser amplificados por causa do reflexo
do raio ultravioleta na água ou na areia.
O que o raio ultravioleta faz à pele ele faz
aos olhos. Os efeitos são cumulativos. Eles podem provocar o surgimento da catarata, que
leva à perda parcial ou total da visão. A exposição intensa também pode causar desde
câncer de pele ao redor dos olhos, degeneração macular ou fotoceratite, um dano epitelial
na superfície da córnea. Uma das complicações mais sérias é a degeneração macular senil, apontada como a primeira causa da perda
da visão entre a população mais velha norte-americana.
Já o pterígeo é uma lesão que surge no ângulo interno do olho e caminha em direção
ao centro, pode comprometer totalmente a
visão. É muito comum nas pessoas que trabalham no campo e no mar, pois é a resposta
traumática à ação do ressecamento causado
pelo vento e do raio UV no olho.

PROTEÇÃO
No caso da pele, devemos protegê-la com filtro solar. Para os olhos, a única maneira de
protegê-los é utilizar óculos de sol certificados, principalmente nos horários de maior

Rodney Domingues
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incidência dos raios UVA e UVB, entre 10 e 16
horas. “Não se deve usar aqueles baratinhos,
comprados em camelô”, conta Marcio Falcão,
bombeiro civil da Marinas Nacionais.“A escolha
deve levar em conta a procedência e qualidade
ótica.”
A recomendação na escolha dos óculos é
para armações grandes e que fiquem próximas
dos olhos para evitar que a luz solar passe pela
lateral da armação. Outra maneira de proteger
os olhos dos raios UVA e UVB é por meio do uso
de chapéus e bonés de aba largas.
Também é importante considerar que as lesões causadas pela radiação UV não provocam
nenhuma reação imediata e aparente no ser
humano. “Portanto, as consultas ao oftalmologista de confiança devem ser periódicas”, finaliza
Marcio Falcão.

EMPÓRIO LA MARINA

DECORAÇÃO

SUCO DE UVA
NATURAL

CADEIRA
PREMIADA
POR KAROL DE PAULA

A HUGO PIETRO, DO SUL DO PAÍS, É
ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE
SUCOS NATURAIS DE UVA

Rodney Domingues

A

cadeira Perequê é premiada em
um dos concursos mais prestigiados do mundo do design, o
“Red Dot” em alta qualidade, realizado
na Alemanha, composto por um júri de
especialistas de primeira classe. Originária da Indonésia, possui estrutura de alumínio revestida de fibra sintética. O design é marcante e inovador, inspirado
em ninhos de pássaros empoleirados
nos topos das árvores, representando os
galhos e suas formas caóticas. A fibra
sintética é continuamente tecida formando esse ninho. Embora a trama pareça coladas aleatoriamente, o desafio
para o fabricante é tecer a fibra meticulosamente idêntica à tecelagem original
em cada pedaço.
Até a próxima!
Regatta Tecidos - Al. Gabriel Monteiro da
Silva, 1604, tel. (11) 3085-5081
www.regattatecidos.com.br

Divulgação

U

m dos fenômenos na preferência nacional em bebidas é o suco de uva.
Dentre os motivos estão os benefícios que o suco de uva natural/integral proporciona. Feito sem adição de água ou açúcar, a bebida é considerada um alimento
funcional e com alto poder antioxidante, o
que contribui na prevenção do envelhecimento e das doenças neurodegenerativas.
Os sucos de uva Hugo Pietro são produzidos em Galópolis, em Caxias do Sul, no Rio
Grande do Sul. A empresa é totalmente voltada para o suco e seus benefícios. Produzidos
em equipamentos com alta tecnologia e vinhedos próprios, a obtenção do suco de uva
é realizada de maneira natural. Isso garante
uma bebida saturada de potássio que com o
passar do tempo, forma moléculas de Bitartarato de potássio, que acabam por precipitar
no fundo do vasilhame.
Disponível no Empório La Marina.

Karol de Paula é sócia da Miami Yacht Solutions. Contato: karol@miamiyachtsolutions.com
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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 apresenta dicas de comportamento seguro e consciente. O
texto abaixo foi extraído do Capítulo 4, da NORMAM-03:
0406 - AVISO DE SAÍDA E CHEGADA
a) O Aviso de Saída, cujo modelo encontra-se no Anexo
4-A, visa a estabelecer controles e informações de forma a
que seja possível a identificação e localização da embarcação em caso de socorro e salvamento. Pela mesma razão, o
Comandante deverá comunicar, pelo meio mais conveniente, a sua chegada;
b) É responsabilidade do Comandante da embarcação ter
a bordo o material de navegação e salvatagem compatível
com a singradura a ser realizada e o número de pessoas a

bordo;
c) Antes de sair para o passeio ou viagem o Comandante da
embarcação deve tomar conhecimento das previsões meteorológicas disponíveis. Durante o passeio ou viagem o
Comandante deverá estar atento a eventuais sinais de mau
tempo, como aumento da intensidade do vento, do estado
do mar e a queda acentuada da pressão atmosférica;
d) Os navegantes deverão levar em consideração, no planejamento da singradura, as recomendações contidas no
Anexo 4-B.

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

Novembro
Lua cheia
TER 15
03:23
1.4
09:28
0.2
14:49
1.3
21:51
0.2
QUA 16
03:54
1.4
10:13
0.3
15:09
1.2
22:34
0.2
QUI 17
04:23
1.3
10:58
0.5
15:39
1.2
23:15
0.3
SEX 18
04:58
1.2
11:43
0.6
16:04
1.1
SÁB 19
00:00
0.3
05:38
1.0
12:24
0.7
16:34
1.1
DOM 20
00:49
0.4
07:54
0.9
09:54
1.0
13:15
0.7
17:08
1.0
Lua minguante
SEG 21
01:39
0.5
10:53
1.0
14:21
0.8
18:34
0.9
TER 22
02:38
0.5
11:30
1.0
15:38
0.7
21:34
1.0

QUA 23
03:45
11:54
16:41
22:47
QUI 24
04:47
12:19
17:26
23:38
SEX 25
05:38
12:47
18:09
SÁB 26
00:21
06:21
13:15
18:53
DOM 27
01:02
07:02
13:47
19:34
SEG 28
01:43
07:41
14:11
20:13
Lua nova
TER 29
02:15
08:17
14:36
20:58
QUA 30
02:53
08:51
14:54
21:41

0.5
1.1
0.6
1.1
0.5
1.1
0.4
1.2
0.4
1.2
0.3
1.3
0.3
1.3
0.2
1.4
0.3
1.3
0.1
1.5
0.3
1.3
0.1
1.5
0.3
1.3
0.1
1.5
0.3
1.3
0.1

Dezembro
QUI 01
03:24
09:21
15:09
22:23

1.5
0.4
1.2
0.2

SEX 02
04:00
1.4
09:53
0.4
15:30
1.2
23:08
0.2
SÁB 03
04:39
1.4
10:26
0.5
15:54
1.1
23:56
0.2
DOM 04
05:23
1.3
11:06
0.6
16:09
1.0
SEG 05
00:49
0.3
06:15
1.2
12:00
0.7
16:26
0.9
18:54
0.9
20:49
0.9
TER 06
01:43
0.3
07:26
1.1
13:11
0.7
16:17
0.8
17:39
0.8
21:58
1.0
Lua crescente
QUA 07
02:43
0.3
09:11
1.1
15:21
0.7
17:41
0.7
22:54
1.1
QUI 08
03:47
0.3
10:54
1.1
17:45
0.6
23:45
1.2
SEX 09
04:49
0.3
12:02
1.2
18:09
0.5

SÁB 10
00:34
05:47
12:47
18:38
DOM 11
01:21
06:43
13:24
19:15
SEG 12
02:06
07:36
13:47
20:00
Lua cheia
TER 13
02:51
08:24
14:08
20:45
QUA 14
03:30
09:13
14:28
21:32
QUI 15
04:02
09:58
14:56
22:15
SEX 16
04:24
10:39
15:21
23:00
SÁB 17
04:53
11:13
15:53
23:41
DOM 18
05:17
11:54
16:23

1.3
0.3
1.2
0.3
1.4
0.3
1.2
0.3
1.4
0.3
1.2
0.2
1.4
0.3
1.2
0.1
1.4
0.3
1.2
0.1
1.4
0.4
1.2
0.2
1.3
0.5
1.2
0.2
1.2
0.5
1.2
0.3
1.1
0.6
1.2

SEG 19
00:19
0.3
05:54
1.0
12:36
0.6
17:02
1.1
Lua minguante
TER 20
01:02
0.4
06:36
1.0
13:23
0.7
17:58
1.0
QUA 21
01:54
0.5
07:54
0.9
14:36
0.7
19:58
1.0
QUI 22
02:53
0.5
11:02
0.9
15:54
0.6
21:56
1.0
SEX 23
03:56
0.5
11:49
1.0
16:58
0.5
23:06
1.1
SÁB 24
04:58
0.5
12:28
1.1
17:51
0.4
DOM 25
00:00
1.2
05:51
0.5
13:04
1.2
18:32
0.2
SEG 26
00:47
1.3
06:36
0.4
13:39
1.2
19:11
0.2
TER 27
01:26
1.4
07:17
0.4
14:06
1.3
19:56
0.1

QUA 28
02:04
07:58
14:32
20:38
Lua nova
QUI 29
02:41
08:36
14:53
21:21
SEX 30
03:13
09:11
15:11
22:04
SÁB 31
03:51
09:51
15:36
22:51

1.4
0.4
1.3
0.1
1.5
0.4
1.3
0.1
1.5
0.4
1.2
0.1
1.4
0.4
1.2
0.1

Janeiro 2017
DOM 01
04:27 1.35
10:35 0.44
16:28 1.2
SEG 02
05:04 1.24
10:57 0.5
17:00 1.12
23:49 0.2
TER 03
05:45 1.12
11:14 0.58
17:36 1.02
QUA 04
00:42 0.32
06:33 1
11:28 0.65
18:28 0.92
Lua crescente
QUI 05
07:35 0.91
11:46 0.74
13:50 0.75
15:52 0.74
20:36 0.86

SEX 06
03:58 0.51
09:14 0.87
17:38 0.65
23:41 0.97
SAB 07
05:26 0.5
11:50 0.94
18:25 0.52
DOM 08
00:42 1.16
06:28 0.45
12:28 1.05
19:02 0.4
SEG 09
01:24 1.33
07:15 0.41
12:57 1.16
19:36 0.28
TER 10
02:00 1.46
07:55 0.37
13:26 1.27
20:10 0.18
QUA 11
02:34 1.55
08:31 0.35
13:56 1.35
20:42 0.11
Lua cheia
QUI 12
03:06 1.57
09:04 0.35
14:25 1.41
21:14 0.07
SEX 13
03:37 1.54
09:36 0.35
14:55 1.43
21:43 0.08
SAB 14
04:06 1.46
10:07 0.38
15:25 1.41
22:11 0.12

DOM 15
04:34 1.34
10:36 0.41
15:55 1.35
22:34 0.19
SEG 16
05:00 1.21
11:03 0.45
16:25 1.27
22:51 0.28
TER 17
05:24 1.08
11:29 0.51
16:58 1.18
23:01 0.38
QUA 18
05:50 0.97
11:57 0.57
17:35 1.07
23:10 0.48
Lua minguante
QUI 19
06:23 0.87
12:43 0.64
18:25 0.98
23:27 0.6
SEX 20
07:32 0.8
15:03 0.68
19:43 0.91
23:59 0.73
SAB 21
02:02 0.75
05:23 0.69
11:29 0.84
16:43 0.62
21:49 0.94
DOM 22
06:18 0.63
12:07 0.97
17:43 0.51
23:43 1.09
SEG 23
06:52 0.57

12:35 1.1
18:28 0.39
TER 24
00:32 1.26
07:22 0.5
13:03 1.24
19:08 0.27
QUA 25
01:09 1.42
07:51 0.45
13:33 1.36
19:45 0.16
QUI 26
01:45 1.53
08:20 0.4
14:03 1.45
20:21 0.08
Lua nova
SEX 27
02:20 1.59
08:49 0.38
14:34 1.49
20:57 0.02
SAB 28
02:54 1.58
09:18 0.38
15:04 1.48
21:33 0.02
DOM 29
03:28 1.52
09:45 0.41
15:35 1.42
22:10 0.05
SEG 30
04:03 1.42
10:09 0.45
16:06 1.33
22:46 0.14
TER 31
04:37 1.28
10:27 0.51
16:38 1.2
23:26 0.26

INTERMARINE 62:
grandiosa como só o mar pode ser.
Embrace the greatness.

Exclusividade

Intermarine international dealer Brasil/USA

Tel.: (11) 3581-4646

www.spmarine.com.br

Angra dos Reis-RJ | B.Camboriú-SC | Caraguatatuba-SP | Curitiba-PR | Guarujá-SP | Salvador-BA | Flórida (EUA)

