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Dia do
Marinheiro

Rodney Domingues

Marinas Nacionais organizou um
workshop com atividades teóricas e
práticas para levar conhecimento aos
marinheiros

Treinamento avaliou
tempo de resposta para
emergência e contenção
de derramamento

Marinas Nacionais entra
na sexta temporada
consecutiva do Programa
Bandeira Azul

Exposição do Gremar
alerta para o perigo do
lixo para os animais
marinhos

Remetente: Marinas Nacionais - Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5 - Guarujá - SP CP 147 CEP 11446-002

3

UM SEGURO NÁUTICO
INOVADOR E EXCLUSIVO,
FEITO PARA VOCÊ QUE
VALORIZA AS PRÓPRIAS
CONQUISTAS.

Carta ao leitor

S

empre tivemos como norte atingir a excelência em nossa prestação de serviços. Seja por meio da
utilização de novos equipamentos, muitos deles adquiridos de forma pioneira,
seja adotando metodologias de melhoria
contínua dos processos, ou oferecendo
treinamento aos nossos colaboradores,
enfim, tentar alcançar a perfeição, mesmo que não haja limites.
Com a inscrição no Programa Bandeira Azul, passamos a nos balizar por novos critérios de qualidade.
Não que as exigências do Programa sejam uma total
novidade, mas nos levaram a adotar estratégias diferentes e a ampliar nosso alcance na conquista da almejada satisfação do cliente, para que ele possa desfrutar da comodidade dos serviços, bem como de um
meio ambiente preservado.
Em 2018, nosso empenho concentrou-se na educação ambiental. Um dos exemplos é a realização
do Dia do Marinheiro, em dezembro último. Com a
ajuda de parceiros da área náutica que se dispuseram a compartilhar conhecimento, organizamos
Fotonativa

O FUTURO
É DAQUELES
QUE VALORIZAM
O PATRIMÔNIO.

LIBERTY
SEGURO NÁUTICO

APÓLICE
EM DÓLAR

COBERTURAS DIFERENCIADAS E BENEFÍCIOS
QUE HÁ MUITO TEMPO SÃO DESEJADOS PELO MERCADO NACIONAL.

FRANQUIA
FLEXÍVEL

PERGUNTE
AO SEU CORRETOR
O seu seguro possui estes diferenciais?
Peça o Liberty Seguro Náutico.

COBERTURA
PERSONALIZADA

INTERIOR
DECOR

FALE DIRETO COM
NOSSOS CONSULTORES
Consulte esta grande novidade antes de fechar
seu seguro, você vai se surpreender!

Rodney Domingues

UM SEGURO
EXCLUSIVO, INÉDITO.

uma série de oficinas para levar qualificação a esses profissionais. Confira em
nossa reportagem todos os temas abordados no workshop e a impressão que
os participantes tiveram.
A edição traz também as informações
do simulado de emergência e contenção, um ensaio tendo em vista testar o
tempo e eficácia de resposta dos nossos grupos de emergência formado por
colaboradores voluntários.
Outro assunto importante abordado nesta edição
é a maior quantidade de animais marinhos em nossa
região durante a temporada de verão. Solicitamos aos
navegantes que ao se depararem com tartarugas ou
pinguins em situações de perigo de vida, comuniquem-se com o Gremar, uma ONG da Baixada Santista,
fundeada no Guarujá, que cuida da reabilitação e salvamento desses animais. Veja mais na matéria.
Desejo a todos que o ano de 2019 seja repleto de boas
novidades e esperanças renovadas.
Até a próxima!
Juan Alfredo Rodriguez, sócio administrador

Expediente
W W W . S A F E B O AT. C O M . B R

São Paulo
Guarujá

11 3672 6060
13 3354 5540

(Porto Marina Astúrias)
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Teste seus conhecimentos

Tucano

Quaresmeira

Ave cujo bico é inconfundível,
o tucano possui plumagem
colorida e faz ninho em árvores
ocas, buracos e barrancos

Espécie pioneira da Mata Atlântica,
a quaresmeira ganha esse nome por
florescer na época da Quaresma, apesar
florir durante a Primavera também

Rodney Domingues

Neste caça palavras encontre
9 derivados do petróleo que
se descartados irregularmente, causam grandes prejuízos
ao meio ambiente.

L

U

B

R

I

F

I

C

A

N

T

E

QUEROSENE

N

Q

E

G

D

O

Z

Q

B

I

A

S

GASOLINA

O

V

P

S

I

X

T

U

H

L

N

N

LUBRIFICANTE

C

R

A

B

E

N

Z

E

N

O

I

Y

DIESEL

I

J

R

F

S

D

U

R

A

U

L

M

GÁS

T

O

A

M

E

I

H

O

F

A

O

J

PARAFINA

S

T

F

N

L

G

A

S

T

G

S

F

PLÁSTICO

A

D

I

T

C

T

S

E

A

J

A

D

BENZENO

L

M

N

O

H

U

A

N

A

K

G

O

NAFTA

P

Z

A

F

E

S

O

E

Q

U

L

P

Rodney Domingues

HORIZONTAIS - 1.MOTONAUTA 2.EMA 3.SOS 4.CEM 5.BOMBORDO 6.ALCATÉIA 7.SALVATAGEM 8.PÁTIO 9.MI 10.SOM 11.ANEXAR 12.CADRI 13.MOLE 14.RASO

CAÇA PALAVRAS

VERTICAIS - 1.ISCA 2.MASTRO 3.SBT 4.COTA 5.BALISA 6.POLVO 7.DÓ 8.RS 9.BATERIA 10.NOTA 11.EXAGERADO 12.DIESEL 13.ECOAM 14.NOÉ 15.MAM 16.CAMBUCI

VERTICAIS - 1. Alimento ou qualquer outro objeto colocado no anzol para atrair o peixe; 2. Marcha que a motocicleta não
tem; 3. Parte do barco onde se encaixa a vela; 4. Siga da rede de TV Sistema Brasileiro de Televisão; 5. Parcela, quantia,
porção específica; 6. Boias, marcas e qualquer outro equipamento de sinalização na água, que serve de referência para a
navegação; 7. Molusco marinho que possui oito braços, dois olhos e três corações; 8. Sentimento de pena com relação a
alguém ou a si mesmo; 9. Sigla do Estado do Rio Grande do Sul; 10. Dispositivo que transforma em corrente elétrica a energia desenvolvida numa reação química; 11. Dinheiro em sua forma impressa; 12. Muito, exorbitante, demasiado; 13. Principal
combustível utilizado em grandes barcos; 14. Ressoam, retumbam, repercutem; 15. Um dos homens mais importantes da
Bíblia e que sobreviveu ao Dilúvio construindo uma Arca; 16. Sigla do Museu de Arte Moderna de São Paulo; 17. Fruto brasileiro, nativo da Mata Atlântica, utilizado em muitas receitas culinárias do Restaurant La Marina.

Crrative Commons - Mauro Halpern

Dois divertidos passatempos para testar seus conhecimentos

HORIZONTAIS - 1. 1. Habilitação para pilotar jet ski; 2. Maior ave brasileira que não voa; 3. Sinal informativo de telecomunicações utilizado para solicitar auxílio em situações de necessidade de socorro; 4. Numeral 100 por extenso; 5. Bordo à esquerda do rumo da embarcação; 6. Bando ou grupo de lobos; 7. Conjunto de medidas de resgate e manutenção da vida
após um desastre náutico; 8. Área aberta situada no interior de uma construção; 9. Nome da terceira nota da escala diatônica de dó maior; 10. Fenômeno sonoro; 11. Juntar, incorporar, agregar, acrescentar; 12. Sigla de Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, documento emitido pela CETESB; 13. Sem vigor, brando, frouxo; 14. Rente ao
fundo.

nossa flora

nossa fauna

O

s tucanos, araras e papagaios são um dos
maiores símbolos das aves do continente
sul-americano com sua plumagem colorida
e bicos de formato e tamanho inconfundíveis.
Encontrado tanto no Cerrado quanto na Mata
Atlântica, o tucano-toco ou tucanuçu é o maior dos
tucanos. O nome científico significa ave de bico
grande como uma espada (Ramphastos) que faz seu
ninho no oco/ toco do pau (toco).
O enorme bico com cerca de 20 centímetros, formado de tecido ósseo esponjoso, é alaranjado com
uma mancha negra na ponta. A plumagem é negra,
destacando-se o papo e o uropígio brancos, além do
crisso manchado de vermelho.
A dieta é basicamente de frutos, capturando insetos,
ovos e filhotes de outras espécies com seu bico duro
e com bordas serrilhadas.
O tucano pode chegar a 56 centímetros de comprimento e pesar 540 gramas. Faz ninho em árvores
ocas, buracos e em barrancos. Costuma botar de dois
a quatro ovos, que são incubados por período de 16 a
18 dias. O macho costuma alimentar a fêmea na época da reprodução.
Ao dormir, vira a cabeça e descansa o bico nas costas, podendo reduzir seu tamanho em dois terços.

A

quaresmeira possui esse nome porque costuma florescer durante a Quaresma. Mas
também produz flores na primavera, com
botões de cores roxas ou róseas. As folhas são perenes,
denteadas, com nervuras, e em algumas espécies são
aveludadas. Mesmo quando não está florida, ela é utilizada para ornamentar paisagens e as ruas das cidades.
Existe enorme confusão entre “quaresmeira” e “manacá da serra” devido aos nomes populares que variam
de acordo com a região. No Manacá (Tibouchina mutabilis) a mesma flor tem 3 tonalidades: branca, rosa e
lilás, enquanto que na Quaresmeira (Tibouchina granulosa) a flor tem uma cor apenas.
Tem porte pequeno a médio, podendo atingir de 8
a 12 metros de altura. Trata-se de uma espécie pioneira da Mata Atlântica. Seu habitat é principalmente na floresta ombrófila densa da encosta atlântica.
Apresenta grande número de pequenas sementes,
que são dispersadas pelo vento e pode ser multiplicada por estaquia. O período de vida pode alcançar
de 60 a 70 anos.
Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil,
profundo, drenável, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente no primeiro ano após o
plantio.
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gastronomia

A importância
do CADRI

Opção para
todos os gostos

O documento garante que o prestador de serviços fará a
destinação adequada de óleo e seus derivados, cuja falta
impede a execução de serviços dentro da marina

O

s prestadores de serviços que realizam manutenção nas embarcações dentro da Marinas Nacionais têm a obrigação de possuir o
Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CADRI). O documento confirma
que o prestador enviará os resíduos contaminados
para regeneração e recuperação, tanto de óleo,
quanto de material de pintura.

A moqueca de palmito pupunha, banana da terra e ora pro nóbis é
uma alternativa para quem não aprecia carne

O descarte incorreto desses resíduos é perigoso, porque afeta o solo e compromete a saúde,
acarretando passivos ambientais significativos. O
óleo usado, a tinta e solventes, além dos materiais contaminados, como estopa, recipientes, latas de tinta, materiais de pintura e luvas devem
ser corretamente descartados, pois também podem causar contaminação química e danos irreversíveis ao ecossistema. “Não é permitido o descarte destes resíduos nas dependências da Marinas Nacionais, exceto em casos de emergência,
com autorização do departamento de meio ambiente ou administrativo”, alerta a responsável
pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais, Leila Pio.

Rodney Domingues

Raphael Criscuolo

Legislação
A resolução do CONAMA 362/2005 trata do recolhimento, coleta e destinação final de óleos
contaminados e dispõe que: “Art. 1°: Todo óleo
lubrificante usado ou contaminado deverá ser
recolhido, coletado e ter destinação final, de
modo que não afete negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos
constituintes nele contidos, na forma prevista
nesta Resolução.”
A falta do CADRI é grave e impede a entrada do
prestador para execução de serviços nas embarcações dentro da marina. Sendo assim, a empresa
contratada pelos responsáveis da embarcação
deve destinar adequadamente os resíduos perigosos decorrentes daquela demanda.
O manuseio desse tipo de produto deve ser realizado com o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), lembra o bombeiro civil da Marinas Nacionais, Marcio Falcão. “São materiais com
alto grau de toxicidade e a falta de equipamentos
apropriados pode causar a interrupção dos trabalhos até sua regularização.”

Moqueca de palmito pupunha, banana da terra e ora pro nóbis

A

Moqueca de palmito pupunha, banana da
terra e ora pro nóbis é aquele tipo de prato
que se come com os olhos. Além disso, seu
rico aroma devido à combinação de temperos abrem
o apetite. Servido no Restaurant La Marina, o prato
também é uma opção interessante para os que não
apreciam ou têm restrição à carne, assim como os
veganos ou os vegetarianos.
A pupunha é um alimento sustentável de onde se
aproveita quase tudo. A palmeira não morre ao extrair o palmito como acontece com a espécie Juçara,
a mais tradicional. A diferença de sabor é mínima,
um pouco mais adocicado.
Já o ora pro nóbis é uma denominada PANC, planta
alimentícia não convencional, redescoberta recen-

temente pelos maiores papas da gastronomia. Para
os mineiros, no entanto, não tem nada de não convencional, amplamente consumida e conhecida como
“bife de pobre”, por ser um alimento acessível, proteico e nutritivo. As maiores vantagens das PANCs são
trazer uma maior diversidade de nutrientes para a
nossa alimentação. Como são naturais, podem ser
mais fáceis de cultivar, mais frescas e livre de agrotóxicos.
Finalmente, o destaque para a banana da terra,
que possui grande quantidade de vitaminas A, C e
potássio. É considerada a espécie mais benéfica à
saúde devido ao seu alto teor de nutrientes essenciais ao organismo humano.
Bom apetite!
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Simulado de
emergência
O ensaio realizado testou a capacidade de resposta a uma
simulação de incêndio no travelift, com prevenção e contenção
de derramamento de combustíveis

O cerco preventivo de barreiras para conter o derramento de combustível e as mantas
absorventes de hidrocarbonetos

Fotos: Rodney Domingues

Familiarização e experiência

A brigada de incêndio e o Grupo de Ação e Prevenção Ambiental (GAPA) combatendo a
simulação de um incêndio no travelift, equipamento que sobe e desce as embarcações

O

treinamento de emergências e contenção,
além de ser uma exigência da CETESB, é
essencial para mitigar acidentes, aumentar a confiança dos colaboradores integrantes da
brigada e do Grupo de Ação e Prevenção Ambiental (GAPA), e melhorar a postura em casos graves.
Afinal, a falta de conhecimento sobre como proceder pode piorar em uma situação real de pânico.

A Marinas Nacionais executa um simulado de
emergências por ano, com acompanhamento da
CETESB. Em 2018, o exercício foi realizado no
dia 12 de dezembro, com a simulação de fogo no
travelift (equipamento utilizado para subidas e
descidas de embarcações), seguido de uma
contenção preventiva com cordões absorventes
de hidrocarbonetos.

Os principais resultados esperados do simulado é
deixar os integrantes dos dois grupos de resposta
familiarizados com os procedimentos estabelecidos
pelo Plano de Emergência. “Todo o trabalho pode
ser atrapalhado sem um planejamento adequado e
a execução de exercícios de abandono, podendo colaborar com o pânico e correria nesse tipo de ocorrência”, explica Marcio Falcão, bombeiro civil da
Marinas Nacionais.
Também são testados o correto funcionamento
dos equipamentos de segurança e a capacidade efetiva de resposta ao sinistro. “Nós só alcançamos a
precisão necessária por meio das simulações”, conta Osiel Almeida de Oliveira, responsável pelo setor
de Náutica da Marinas Nacionais. “O resultado do
ensaio foi muito positivo.”
A brigada de incêndio e o GAPA são formados por
colaboradores inscritos voluntariamente, que passam anualmente por cursos voltados ao assunto. “A
Marinas Nacionais também possui contrato com a
empresa Alpina Briggs, acionada como uma segunda resposta”, diz Leila Pio, responsável pelo setor
de meio ambiente da Marinas Nacionais.
Lembrando que a ação dos grupos de primeira resposta da Marinas Nacionais, tem como foco amenizar os
efeitos de um sinistro, prevenir que mais danos sejam
causados ao meio ambiente e ao patrimônio e zelar
sempre pela segurança dos usuários. Portanto, a orientação é de que, aos primeiros sinais de fogo, é necessário acionar o Corpo de Bombeiros, que tem a capacidade técnica de lidar com esse tipo de emergência.

Revisão do plano
de ação e primeira
resposta ambiental
Após a realização do exercício, é entregue à CETESB
um relatório com imagens para avaliação da eficácia
da resposta, com informações como o tempo gasto
no abandono; no retorno; no atendimento de
primeiros socorros; na atuação dos profissionais
envolvidos; do tempo para realização do cerco
preventivo de barreiras; tempo gasto para a chegada
das equipes de socorro e Alpina Briggs, entre outros.
Um treinamento adequado torna o ambiente de
trabalho mais tranquilo, pois todos estarão mais
seguros e o meio ambiente muito mais equilibrado.
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Dia de compartilhar
conhecimento

Como foram as oficinas

Fotos: Rodney Domingues

O Dia do Marinheiro na Marinas Nacionais foi dedicado ao
compartilhamento de conhecimentos úteis às atividades da profissão

A oficina de Noções Básicas de
Primeiros Socorros para
Marinheiros, demonstrada pelo
bombeiro civil da Marinas Nacionais,
Marcio Falcão, teve início às 8h30.
Os participantes utilizaram
manequins adulto e infantil para
praticarem o atendimento inicial de
vítimas em situação de risco. “O
atendimento inicial é apenas um
suporte básico, até a chegada do
socorro profissional, caso seja
necessário”, explica Marcio. “Porém
a execução correta pode ser a
diferença entre a vida ou a morte.”

A palestra sobre Novas Tecnologias
do Mercado e Sistemas de GPS,
Sonar e Radares, foi apresentada por
Ubyrajara Ventura e Luciano
Domingues, da Marine Express,
representante das principais
fornecedoras de produtos náuticos.
“Conseguimos realizar situações do
dia-a-dia e assim o grupo consegue
aplicá-las em situações reais como:
planejamento de rotas, identificações
de alvos (radar), localização de
marinas e pontos de interesse entre
outras funções”, explica Christiano
Sestini da Marine Express.

Marcelo Huertas, da Nautispecial,
empresa de produtos para limpeza
e conservação náutica com
matérias primas biodegradáveis,
apresentou uma grande variedade
de limpadores específicos para a
área náutica na apresentação
Produtos Ecoeficientes na
Limpeza da Embarcação. “É muito
bom quando encontramos uma
plateia engajada”, conta. “Eles
tiveram muita vontade de aprender
e estavam muito abertos para
receber conhecimento.”

Após o almoço, Robison Santos de
Souza, da Marinas Nacionais,
passou noções de como gerir o
orçamento mensal, construir
patrimônio de forma segura e
consistente para alcançar seus
objetivos e ter uma vida financeira
tranquila, na palestra de Finanças
Pessoais. “O objetivo é levar o
participante a ter maior controle
sobre suas finanças, administrar
suas dívidas e ser capaz de traçar
planos para investimentos
futuros”, explica Robison.

O tema Emergência
Ambiental em Alto Mar foi
apresentado por Leila Pio,
responsável pelo setor de
meio ambiente da Marinas
Nacionais. Foram transmitidos
recados importantes sobre
providências ao se deparar
com animais marinhos, dar
preferência ao uso de
produtos amigáveis do meio
ambiente e como realizar o
descarte de materiais
contaminados com óleo
combustível e derivados.

Marinheiros, parceiros e instrutores unidos em um dia para compartilhar conhecimento

U

m dia inteiro com seis oficinas dedicadas a
temas variados e necessários às atividades
dos marinheiros, cuja profissão é comemorada no dia 13 de dezembro. Organizado pela Marinas Nacionais, o evento foi realizado no restaurante
La Marina e teve a presença de marinheiros e ajudantes que trabalham em embarcações da marina.
O objetivo da iniciativa era proporcionar vivências
e conhecimentos em assuntos diferentes, mas complementares ao dia-a-dia dos profissionais. “Procuramos parceiros que pudessem colaborar com informações que agregassem qualidade às diversas funções exercidas dentro de um barco”, explica Daniela
Silva, responsável pelo setor de gestão da Marinas
Nacionais.
O ajudante Carlos Roberto J. Rocha, da embarcação Esperança, também parabenizou a ideia do
workshop. “O mais importante é valorizar o nosso
trabalho, a responsabilidade que assumimos, pois
zelamos não só pelo patrimônio, mas também pela
segurança da vida de todas as pessoas a bordo.”

A necessidade de conhecimento faz parte da mudança do perfil do marinheiro, que adquiriu muitas
outras competências. “Todos, desde a marina, nós e
os proprietários, só temos a ganhar com eventos
como esse”, opina Osmar Bento de Oliveira, o “Tigrão”, marinheiro da embarcação Elmubarak.
Os parceiros também celebraram a oportunidade
de interagir com os marinheiros, que são as pessoas
que realmente lidam com o cotidiano náutico. “Ações
que visem a sustentabilidade, prática do consumo
responsável são muito bem vindas”, comenta Marcelo Huertas, da Nautispecial.
O workshop contou com o apoio dos parceiros:
Mondblu/SPMarine, representante de barcos Intermarine e Sea Ray, que distribuiu camisetas e bonés;
SafeBoat corretora de seguros, que presenteou os
participantes com lanternas recarregáveis; Marine
Express, revendedora Raymarine; Nautispecial, que
entregou diversas amostras dos produtos ecoeficientes que produz; e restaurante La Marina, que
cedeu o espaço e o coffee-break.

Finalmente, o chef do La Marina,
Francisco de Sousa, fez uma aula
demonstrativa de Técnicas em
Cozinha a Bordo. Houve bastante
interesse dos marinheiros sobre o
assunto. “Foi muito gratificante ter
participado”, conta. “Muitos
desconheciam as técnicas de
preparo e conservação de alimentos
que apresentamos.” Francisco
preparou o prato Ballotine de Frango
com Rúcula Selvagem, Tomatinhos
e Vinagrete de Laranja, que foi
degustado durante a apresentação.
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As impressões

“As oficinas foram muito úteis,
passaram muita informação que
eu não tinha, especialmente dos
usos dos produtos de limpeza, e
também primeiros socorros,
apesar de já ter noções
adquiridas em outro curso. Foi
bem interessante.”
Diego Tamashiro, embarcação
Flamingo, ajudante há 2 anos
“Os marinheiros possuem
diversas responsabilidades hoje em
dia, desde o preparo de churrasco
até ser babá da criançada e, claro,
cuidar do funcionamento do
barco. Por isso a importância de
palestras educativas como essas.”
Francisco Ederson da Silva,
embarcação Nautilus, marinheiro
há 8 anos

Orgulho e
determinação

“A iniciativa foi muito
boa. Seria muito
importante repetir de três
em três meses atividades
como essas, reunir os
marinheiros e deixar o
pessoal atualizado.”
Fabrício Leal,
embarcação Valentina,
marinheiro há 6 anos

“Foi mais que eu esperava.
Gostei de todos os temas
abordados. Precisava
tornar periódica esse tipo
de reunião para passar
informações e
atualizações.”
Felipe Tamashiro,
embarcação Flamingo,
marinheiro há 10 anos

Início da sexta temporada do Programa Bandeira Azul
foi representada em cerimônia de hasteamento

Rodney Domingues

“As palestras foram
muito claras e objetivas,
sem rodeios. Apesar de
curtas, passaram muitas
informações específicas
para nós.”
Carlos Roberto J.
Rocha, embarcação
Esperança, marinheiro
há 15 anos

Fotos: Rodney Domingues

workshop organizado pela Marinas Nacionais no dia 13 de dezembro, data em que é
comemorado o Dia do Marinheiro, foi bastante elogiado. “A resposta dos parceiros e o retorno dos participantes foram tão positivos que já estudamos a possibilidade da realização de outras
oficinas”, explica Daniela Silva, responsável pelo
setor de gestão da Marinas Nacionais. Confira os
depoimentos:

Fotos: Rodney Domingues

O

bandeira azul

Sexta vez consecutiva que a Bandeira Azul é hasteada: orgulho e determinação de toda a equipe
“Todas as palestras
foram muito boas. Eu
já tinha feito curso de
primeiros socorros,
mas participei
também da aula.”
Maurici Pinto dos
Santos Junior,
autônomo, ajudante
há 2 anos

“Eventos como esses devem
ser prioridade para a
marina, para nós e para os
proprietários pois nos
deixam mais instruídos e
com mais conhecimento.”
Osmar Bento de Oliveira
“Tigrão”, embarcação
Elmubarak, marinheiro há
32 anos

N

o sábado, dia 8 de dezembro, foi realizada
a cerimônia de hasteamento da Bandeira
Azul da temporada 2018/2019 da Marinas
Nacionais. A bandeira subiu às 15h pelas mãos do
sócio administrador, Juan Alfredo Rodriguez, com
a presença dos colaboradores.
Trata-se da sexta conquista consecutiva do selo, que
é administrado no Brasil pelo Instituto Ambientes
em Rede (IAR). “Estamos muito orgulhosos por mais
uma temporada e confiantes que nosso trabalho de
educação e conscientização ambiental foi o caminho
para termos alcançado mais este êxito”, explica Juan
Alfredo.
Para receber a bandeira, as praias ou marinas inscritas no programa comprometem-se com o cumprimento de critérios propostos nas seguintes categorias: educação e informação ambiental, qualidade
da água, segurança e gestão ambiental.
Sendo aceita pelo operador nacional, que no Brasil
é o IAR, a candidatura é recomendada pelo Júri Nacional e aprovada pelo Júri Internacional.

A Bandeira Azul é uma certificação reconhecida
mundialmente, criada pela Foundation for Environmental Education (FEE), organização que propõe e
incentiva o equilíbrio entre a preservação ambiental e
o desenvolvimento econômico.
Parte importante para o sucesso da implantação
do Programa Bandeira Azul é o envolvimento dos frequentadores com os critérios a serem seguidos. “Investimos mais na qualificação dos marinheiros, prestadores de serviços, colaboradores, clientes e demais
frequentadores”, conta Leila Pio, responsável pelo
setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.

Campanha Bandeira Azul Individual
As embarcações que se interessarem em hastear a
Bandeira Azul Individual podem procurar o setor de
meio ambiente da Marinas Nacionais. “Seguir os critérios é uma atitude simples, mas de grande impacto
para a conservação do ecossistema”, de acordo com
Leila. “Precisamos de mais exemplos para aumentar
a adesão dos proprietários dos barcos.”
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Salve uma
vida marinha
Fotos: Rodney Domingues

O Gremar esteve na Marinas Nacionais para
esclarecer e conscientizar os frequentadores em
como agir ao encontrar animais marinhos

Quem passava pelo estande se surpreendia com os pedaços de plásticos, linhas de
pesca e outros resíduos retirados de animais que os ingerem por engano

O biólogo do Gremar, Leandro Lucio Santos, exibiu resíduos retirados de dentro de diversos animais marinhos que passaram pelo Gremar. Foram
expostos pedaços de plásticos, linhas de pesca, entre outros que são ingeridos por engano pelos animais. “É importante abordar o tema “lixo” de uma
forma mais completa com a população, e mostrar
que um simples canudo ou lacre de garrafa, descartado de forma incorreta, pode levar a óbito um animal”, explica. “Infelizmente grande parte da população não tem conhecimento disso.”
Na apresentação também foram levadas espécies taxidermizadas. A responsável pelo setor de
meio ambiente da Marinas Nacionais, Leila Pio,
comenta sobre a importância da iniciativa. “É fundamental que os marinheiros e os clientes vejam
de perto os efeitos nocivos do descarte indiscriminado de resíduos.”

O biólogo Leandro Lucio Santos destaca que resíduos, quando descartados de
forma incorreta, podem trazer graves consequências para a fauna marinha

C

omo parte das atividades de educação ambiental do Programa Bandeira Azul, a Marinas Nacionais convidou o Grupo de Resgate
e Reabilitação de Animais Marinhos (Gremar), para
explicar aos marinheiros, clientes e prestadores de

serviços, como funciona o trabalho de monitoramento ambiental e reabilitação de animais vitimizados,
educação ambiental e atendimento de emergências
ambientais com fauna realizado pelo instituto. O
evento aconteceu no dia 16 de outubro.

Gremar
Fundado em 2004, o Gremar trabalha com equipes multidisciplinares no Guarujá. Os animais capturados em salvamentos são tratados e reabilitados na casa flutuante Aratus, que fica fundeada no
Canal de Bertioga. O local tornou-se um imenso
laboratório a céu aberto.
O trabalho do Gremar não é apenas de socorro,
mas também de prevenção. As carcaças de animais
mortos recebem um laudo necroscópico que cons-

tata a causa da morte. Com esses dados, a ONG
pode trabalhar ações de proteção das espécies.
Durante o verão, a maior ocorrência de acidentes
e óbitos são das tartarugas. Ao se aproximarem da
costa para comer alga, se enroscam nas redes de
pesca, de arrasto e de espera e acabam morrendo
afogadas. Ou ingerem grande quantidade de lixo
presente no mar. Outro risco que correm é o de colidir com embarcações.

Como agir
Outro problema que a fauna marinha encontra é
o descarte inadequado de óleos e derivados na
água. Uma pequena mancha de óleo, por exemplo,
pode contaminar as penas de uma ave, encharcá-la
e impedi-la de voar.
Também é comum encontrar pinguins debilitados. “Ao encontrá-los, não se deve colocá-lo no
gelo ou deixá-lo ao sol, mas em uma caixa de papelão limpa e seca, à sombra e preferencialmente à
temperatura ambiente”, conta Leila Pio. Outra recomendação é para não tentar devolvê-los para
água, pois necessitam de cuidados.
Em todos os casos, ao avistar um animal marinho
ferido, encalhado ou em óbito, a recomendação é
para não tocá-lo, evitar aglomeração de pessoas e
chamar a equipe do Gremar, que é especializada e
atua 24h por dia, em todos os dias da semana.
O telefone do Gremar é (13) 99711-4120.
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Empório La Marina

Horário de
funcionamento

Snack de proteína
Marca líder nos EUA oferece a Linguicinha, 100% carne
bovina com mix de temperos vendidas como snack

A

Rodney Domingues

Divulgação

O novo Regulamento Interno da Marinas Nacionais estabelece normas e
procedimentos que devem ser seguidos por todos os clientes

Jack Link’s, líder do mercado de snacks de proteína
nos EUA, chegou ao Brasil. Perfeito para saciar a fome
em qualquer lugar, a Linguicinha leva em sua composição carne bovina seca fatiada. Essa praticidade é conseguida
pelo processo de produção, onde após serem adicionados
alho, sal e pimenta, a carne bovina moída ganha a forma
das linguicinhas. Depois são encaminhadas para um longo
período em forno, que garante as características de textura
e sabor, além de retirar a água o que ajuda no seu processo
de conservação. Depois de prontas, são embaladas para garantir barreiras de proteção para luz, umidade e oxigênio.
Oferecida em três sabores, original, defumado e apimentado, são vendidas em 2 tamanhos de embalagem, 82g, que
possui 29g de proteína e 36g, contendo 12g de proteína.
Disponível no Empório La Marina.

novidades para o barco e para você

• O horário de funcionamento da Marinas Nacionais é das 08h00 às 17h00, inclusive sábados, domingos e feriados, exceto às quartas-feiras, dias reservados ao descanso semanal, quando a marina per-

manece fechada e não haverá prestação de serviços.
• Nos finais-de-semana dos meses em que vigorar
o chamado horário de verão, bem como nos feriados
durante o ano, o horário de funcionamento da marina poderá ser estendido até as 18h00, dependendo do
movimento de embarcações em passeios.
• Os serviços que envolvem equipamentos da Marinas Nacionais, tais como descarga de embarcações
de caminhão, retirada ou colocação de motores, mastros, entre outros, são apenas realizados em dias úteis,
exceto quarta-feira. Em feriados e fins de semana,
somente com autorização da administração.
• A marina não funciona dia 25 de dezembro e em
dias de eleição. Caso ocorram alterações, serão anexados previamente informativos no porto da Marinas
Nacionais, ou no site ou em redes sociais.
• Os horários mencionados nos itens acima serão
estendidos sempre que ocorrerem situações de
emergência, ou por solicitação especial de clientes,
sempre com autorização expressa da administração.
• As despesas decorrentes do funcionamento extraordinário de qualquer departamento da marina, caso decorrerem de atos praticados ou solicitações formuladas
pelo cliente, correrão por conta exclusiva deste último.

Projetor e TV 100”
A marca chinesa Hisense apresentou a Laser TV,
que combina um projetor a laser de curta distância e
uma TV de 100 polegadas (4K HDR). O projetor é equipado com um processador da Texas Instruments e a
imagem é projetada na tela ultrafina e ultraleve de
100 polegadas, que só reflete a luz disparada pelo
projetor, deixando a imagem boa mesmo em ambientes completamente iluminados. O único problema é o preço do equipamento: US$ 10,000 lá fora.

Fotos: divulgação

A

Marinas Nacionais revisou o Regulamento Interno (RI), onde são normatizadas as relações
contratuais com os clientes. São informações importantes que devem ser atendidas em nome
da segurança de todos os frequentadores, de acordo
com a legislação vigente e normas regulamentares.
Destacamos o item que trata do horário de funcionamento da Marinas Nacionais. Exceto às quartas feiras,
reservado ao descanso semanal, a marina abre todos
os demais dias da semana. Porém, os serviços de manutenção e descarga de embarcações somente são
permitidos nos dias úteis. “Em casos excepcionais
ou emergenciais, apenas a diretoria poderá permitir
ou estender o horário para essas atividades”, explica
Anacleto Cruz, responsável pela secretaria náutica.
“Nesse caso, as despesas decorrentes do funcionamento de qualquer departamento da marina, poderão correr por conta do cliente.”
Para ficar claro, segue a redação do item 5.2 do RI:

Ar condicionado de pulso
Tem horas que você está com muito calor, mas não pode vestir
uma roupa mais leve. Ou com muito frio e as mãos congelam ao
tirar as luvas. Pois o relógio Aircon Watch promete acabar com
esses problemas. Uma placa térmica localizada na região do pulso
emite ondas que enganam o hipotálamo (região que controla o
sistema nervoso) e ele passa a reproduzir a sensação térmica desejada por todo o corpo. A empresa certifica que o uso é seguro à
saúde. Importante lembrar que não se pode abandonar os cuidados básicos com temperaturas extremas, uma vez que o dispositivo somente passa a sensação de frescor ou calor.
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Recomendações

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 2Inscrição, Registro, Marcações e Nomes de Embarcações, seção I - NORMAM-03: 0211 - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO
Quando do envio da PRPM ao TM para as devidas alterações, deverá ser emitido o DPP, de maneira idêntica à citada na alínea a do item 0205.
Nos casos em que houver transferência de
jurisdição, a CP/DL/AG deverá proceder conforme abaixo descrito:

a) a CP/DL/AG para onde se dará a transferência de jurisdição deverá enviar mensagem à OM
de inscrição da embarcação, preferencialmente
pelo SISGEMB, solicitando que informe se há
fato que impeça a transferência de sua jurisdição,
assim como o envio dos documentos pertinentes;
b) a OM de inscrição deverá verificar na documentação da embarcação disponível em seu arquivo físico, assim como as informações constantes do SISGEMB e demais sistemas corporativos da DPC, a fim de verificar pendências ligadas,
principalmente, aos seguintes aspectos: - multas
não pagas ou em processo de julgamento/recurso; - registro de indisponibilidade de bens; e - outras restrições legais que impeçam a transferência.
c) caso inexista fato que restrinja a transferência, a OM de inscrição deverá: - enviar mensagem

à CP/DL/AG que solicitou a transferência, num
prazo máximo de dez dias úteis, informando
que não há fato restritivo à transferência; - efetuar a
transferência da embarcação pelo SISGEMB; e
- encaminhar toda documentação referente à
embarcação, constante em seu arquivo físico,
para a CP/DL/AG solicitante, que será a responsável pela emissão de um novo TIE.
d) caso existam fatores que impeçam a transferência de jurisdição, a OM de inscrição deverá
informar por mensagem os motivos impeditivos,
ficando a cargo da CP/DL/AG, onde se dará a transferência, indeferir o requerimento do proprietário.
e) quando a embarcação for sujeita a registro
no TM, a CP/DL/AG, após verificar as informações da mesma, encaminhará o requerimento
de transferência ao TM.

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

Fevereiro

Lua minguante
01 SEX
00:56 1.2
06:36 0.6
13:41 1.1
19:00 0.2
02 SÁB
01:30 1.3
07:19 0.5
14:04 1.2
19:45 0.1
03 DOM
02:02 1.4
07:58 0.5
14:26 1.3
20:24 0.0
Lua nova
04 SEG
02:34 1.4
08:34 0.4
14:51 1.3
21:08 0.0
05 TER
03:02 1.4
09:06 0.4
15:11 1.3
21:51 0.0
06 QUA
03:34 1.4
09:36 0.4
15:36 1.3
22:28 0.1
07 QUI
04:02 1.4
10:00 0.4
15:58 1.3
23:06 0.1
08 SEX
04:34 1.4
10:21 0.4
16:23 1.3
23:45 0.2
09 SÁB
05:04 1.3
10:45 0.5
16:53 1.2
10 DOM
00:23 0.3
05:39 1.2
11:13 0.5
17:26 1.1

11 SEG
01:08 0.4
06:15 1.1
11:54 0.6
18:41 1.0
Lua crescente
12 TER
02:06 0.5
07:02 1.0
13:00 0.6
22:34 1.0
13 QUA
03:15 0.6
08:06 0.9
15:41 0.6
23:49 1.1
14 QUI
04:41 0.6
12:23 0.9
17:51 0.5
15 SEX
00:49 1.3
06:02 0.5
13:09 1.0
18:43 0.3
16 SÁB
01:41 1.4
07:08 0.4
13:49 1.1
19:30 0.2
17 DOM
02:26 1.5
08:00 0.4
14:19 1.2
20:13 0.1
18 SEG
03:09 1.6
08:43 0.3
14:41 1.3
20:58 0.0
Lua cheia
19 TER
03:49 1.6
09:23 0.3
15:00 1.4
21:38 0.0
20 QUA
04:19 1.5
10:00 0.3
15:17 1.4
22:15 0.0

21 QUI
04:34 1.4
10:36 0.3
15:43 1.4
22:53 0.1
22 SEX
04:43 1.3
11:06 0.3
16:06 1.4
23:23 0.2
23 SÁB
04:54 1.2
11:41 0.4
16:38 1.3
23:56 0.4
24 DOM
05:04 1.1
12:11 0.5
17:08 1.2
25 SEG
00:26 0.5
05:13 1.0
12:58 0.5
17:51 1.1
Lua minguante
26 TER
01:04 0.7
05:11 0.9
09:53 0.7
11:06 0.7
14:00 0.6
18:49 1.0
22:19 0.8
27 QUA
00:04 0.8
02:19 0.8
05:06 0.9
09:36 0.7
12:04 0.8
15:28 0.6
28 QUI
00:43 1.0
08:41 0.7
12:43 0.9
17:00 0.5

Março

01 SEX
00:54 1.1
08:11 0.7
13:04 1.0
18:02 0.3

02 SÁB
01:06 1.2
07:23 0.6
13:28 1.1
18:51 0.2
03 DOM
01:26 1.3
07:23 0.5
13:54 1.3
19:30 0.1
04 SEG
01:54 1.4
07:49 0.4
14:19 1.3
20:09 0.0
05 TER
02:19 1.4
08:19 0.4
14:47 1.4
20:51 0.0
Lua nova
06 QUA
02:49 1.5
08:53 0.3
15:09 1.4
21:28 0.0
07 QUI
03:11 1.5
09:21 0.3
15:34 1.4
22:04 0.0
08 SEX
03:41 1.4
09:49 0.3
15:58 1.4
22:41 0.1
09 SÁB
04:06 1.4
10:11 0.3
16:21 1.4
23:13 0.2
10 DOM
04:34 1.3
10:38 0.4
16:53 1.3
23:51 0.3
11 SEG
05:02 1.2
11:06 0.4
17:24 1.2

12 TER
00:32 0.4
05:36 1.1
11:49 0.5
18:15 1.1
13 QUA
01:30 0.6
06:08 0.9
12:58 0.6
22:32 1.0
Lua crescente
14 QUI
03:00 0.7
07:11 0.8
15:02 0.6
23:54 1.2
15 SEX
05:30 0.6
12:11 0.9
17:51 0.5
16 SÁB
00:51 1.3
06:43 0.5
12:56 1.0
18:49 0.3
17 DOM
01:38 1.5
07:24 0.4
13:34 1.2
19:32 0.2
18 SEG
02:15 1.6
07:56 0.3
14:02 1.3
20:11 0.1
19 TER
02:54 1.6
08:28 0.3
14:24 1.4
20:45 0.0
Lua cheia
20 QUA
03:24 1.6
09:02 0.2
14:43 1.4
21:21 0.0
21 QUI
03:45 1.5
09:36 0.2
15:02 1.5
21:54 0.1

22 SEX
03:56 1.4
10:08 0.2
15:24 1.5
22:24 0.2
23 SÁB
04:02 1.3
10:43 0.2
15:56 1.5
22:58 0.3
24 DOM
04:11 1.2
11:15 0.3
16:23 1.4
23:23 0.5
25 SEG
04:24 1.1
11:58 0.4
17:00 1.3
23:51 0.6
26 TER
04:32 1.0
12:45 0.4
17:39 1.1
22:04 0.7
27 QUA
04:24 1.0
10:41 0.7
13:45 0.5
18:32 1.0
22:02 0.8
Lua minguante
28 QUI
04:06 0.9
09:00 0.7
11:32 0.8
15:00 0.5
29 SEX
00:56 1.0
08:04 0.7
12:02 0.9
16:23 0.5
30 SÁB
00:49 1.1
07:49 0.7
12:30 1.0
17:32 0.4
31 DOM
00:49 1.2
07:24 0.6
12:58 1.2
18:23 0.3

Abril

01 SEG
01:06 1.3
07:15 0.5
13:26 1.3
19:06 0.1
02 TER
01:32 1.4
07:32 0.4
13:58 1.4
19:47 0.1
03 QUA
02:00 1.4
08:00 0.3
14:28 1.5
20:24 0.0
04 QUI
02:24 1.5
08:28 0.3
14:56 1.5
21:02 0.0
Lua nova
05 SEX
02:51 1.5
09:00 0.2
15:23 1.5
21:39 0.0
06 SÁB
03:13 1.4
09:32 0.3
15:51 1.5
22:13 0.1
07 DOM
03:39 1.4
10:02 0.3
16:15 1.4
22:49 0.2
08 SEG
04:02 1.3
10:36 0.3
16:51 1.4
23:24 0.3
09 TER
04:28 1.2
11:13 0.4
17:26 1.2
10 QUA
00:06 0.5
04:56 1.1
12:06 0.4
18:24 1.1

11 QUI
01:06 0.7
05:23 0.9
13:15 0.5
22:21 1.1
Lua crescente
12 SEX
03:02 0.8
05:02 0.8
10:41 0.8
14:51 0.5
23:43 1.2
13 SÁB
06:21 0.6
11:38 0.9
16:51 0.4
14 DOM
00:36 1.4
06:47 0.5
12:19 1.1
18:30 0.3
15 SEG
01:17 1.5
07:09 0.4
12:56 1.2
19:17 0.2
16 TER
01:56 1.5
07:32 0.3
13:26 1.3
19:49 0.1
17 QUA
02:28 1.5
07:58 0.2
13:53 1.4
20:24 0.1
18 QUI
02:54 1.5
08:26 0.2
14:13 1.4
20:56 0.1
Lua cheia
19 SEX
03:09 1.4
09:02 0.2
14:41 1.5
21:28 0.2
20 SÁB
03:17 1.3
09:39 0.1
15:08 1.5
22:02 0.3

21 DOM
03:26 1.2
10:17 0.2
15:43 1.5
22:34 0.4
22 SEG
03:43 1.2
11:00 0.2
16:13 1.4
23:00 0.5
23 TER
03:56 1.1
11:47 0.3
16:54 1.3
23:19 0.7
24 QUA
04:00 1.1
12:34 0.4
17:36 1.2
22:24 0.8
25 QUI
03:56 1.0
13:28 0.4
18:26 1.0
22:13 0.8
Lua minguante
26 SEX
03:43 0.9
08:15 0.7
10:32 0.8
14:32 0.5
19:51 0.9
22:38 0.9
27 SÁB
01:08 0.9
07:24 0.7
11:06 0.9
15:41 0.4
28 DOM
00:00 1.0
07:11 0.7
11:43 1.0
16:45 0.4
29 SEG
00:04 1.1
07:00 0.6
12:15 1.2
17:39 0.3
30 TER
00:34 1.2
06:54 0.5
12:53 1.3
18:26 0.2

Saulo Rodrigues Guilherme é o responsável pelo atendimento ao cliente da Marinas
Nacionais. Em setembro de 2018, fez uma viagem à Dinamarca e considerou um dos destinos que mais amou conhecer. “Copenhagen é simplesmente sensacional! Esta foto é de
um canal que se liga ao porto. A água no porto de Copenhagen é tão limpa quanto nas
praias. Lá, as pessoas simplesmente tiram a roupa para um mergulho na hora do almoço,
nos fins de semana e à noite. Não é à toa que foi eleita a cidade mais feliz do mundo.”
Envie uma foto de seus momentos navegando para o email marketing@marinasnacionais.com.br.
Sua foto pode ser selecionada para ser publicada nesta seção.

FactumDesign

A perfeita combinação
entre gastronomia e lazer
Cercado por belos cenários naturais, o restaurante La Marina,
na Marinas Nacionais, serve uma refinada culinária
contemporânea. O variado cardápio contempla pratos
saborosos para agradar aos diferentes paladares, em um
ambiente descontraído e aconchegante, que conquista cada
vez mais pessoas especiais como você.

Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5
tel 13 3305-1494
Lat 23° 552' Lon 46° W09'
www.marinasnacionais.com.br
Localizada dentro da Marinas Nacionais

