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Um caminho
que tem volta

Rodney Domingues

COMO A RECICLAGEM DIMINUI O IMPACTO DA
GERAÇÃO DE RESÍDUOS

PROJETO PREVÊ CONTROLE
POPULACIONAL DE ANIMAIS
DOMÉSTICOS NA SERRA DO
GUARARU

OS PRODUTOS
ECOEFICIENTES QUE
LIMPAM SEM SUJAR A
NATUREZA

LA MARINA ADOTA
AGENDA VERDE COM
AÇÕES COM FOCO EM
SUSTENTABILIDADE
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O FUTURO
É DAQUELES
QUE VALORIZAM
O PATRIMÔNIO.

CARTA AO LEITOR

LIBERTY
SEGURO NÁUTICO

UM SEGURO
EXCLUSIVO, INÉDITO.

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

A

criação da Área de Preservação Ambiental (APA) Serra do Guararu, região
onde está instalada a Marinas Nacionais foi um importante marco para o desenvolvimento e conservação desse trecho contínuo
e intocado de Mata Atlântica. As regras de uso
permitem tanto o progresso das atividades humanas quanto à garantia de preservação dessa
área. Uma importante ação partiu do Loteamento Reserva Ambiental Sítio São Pedro: um
projeto de controle populacional de animais
domésticos da região. A edição traz uma reportagem para explicar como funciona esse trabalho pioneiro e como ele precisa de outros
apoiadores para avançar ainda mais.
Nesta edição também falamos do avanço da
coleta e separação de resíduos produzidos na
marina, que são encaminhados para reciclagem. Foram mais de 1400 toneladas que se
transformaram em fonte de renda para uma cadeia que ajuda a diminuir o impacto ambiental
das atividades humanas.
O restaurante La Marina também dá o exemplo para colaborar com nossas metas do Programa Bandeira Azul e implantou diversas medidas para mitigar os impactos ambientais do
preparo, consumo e descartes de materiais e
alimentos. Confira a matéria. Também não deixe de apreciar um prato novo com pescada
amarela, extremamente saboroso e nutritivo
que esta edição mostra.

Rodney Domingues

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

Outro assunto importante que destaco aos
nossos leitores é o risco de surtos de tensão
elétrica que podem ocorrer causados tanto por
anomalias da linha de distribuição de energia
da concessionária quanto pelas descargas atmosféricas e podem atingir componentes sofisticados dos atuais barcos. Conversamos com
um especialista para mostrar que a solução é
barata e eficiente.
Finalmente, gostaria de convidar nossos
clientes e parceiros para o hasteamento de
mais uma bandeira do Programa Bandeira
Azul. Nos sentimos extremamente orgulhosos
com a colaboração de todos para atingirmos a
sexta temporada desse elogiado selo. O evento
ocorrerá no sábado, dia 8 de dezembro, às 15h.
Boa leitura!
Juan Alfredo Rodriguez
sócio administrador da Marinas Nacionais

Consulte esta grande novidade antes de fechar
seu seguro, você vai se surpreender!
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NOSSA FAUNA

PASSATEMPO

Teste seus
conhecimentos

HORIZONTAIS: 1.BIODEGRADAR 2.CARO 3.ECO 4.SURTO 5.MIAR 6.AZUL 7.FEE 8.DIA 9.AO 10.CANA 11.BIS
12.NI 13.ADIAR 14.ÂNODO 15.AGIR 16.LÓ 17.ELO 18.SATÉLITE 19.SAL

VERTICAIS - 1.BYE 2.FERAL 3.CRÊ 4.NÓS 5.OCEANO 6.TÉDIO 7.ORA 8.OLÉ 9.GOTA 10.CÁ 11.RARIDADE
12.ALUMÍNIO 13.AAA 14.AC 15.RAT 16.RAIZ 17.REUTILIZA 18.SÓ 19.LASER

HORIZONTAIS - 1. Decompor uma substância naturalmente pela ação de microrganismos; 2. Que custa mais dinheiro que aquele que se pode ou se quer gastar; 3.
Repetição desagradável de sons iguais; 4. efeito transitório, que geralmente acontece na rede elétrica provocando um aumento significativo na tensão desta rede; 5.
Produzir miado de gato; 6. A cor do céu; 7. Sigla de Foundation for Environmental Education, entidade que administra a Bandeira Azul no mundo; 8. Período de tempo
que vai do nascer ao pôr do sol; 9. Junção da preposição a e do artigo o; 10. Cachaça, aguardente (popular); 11. Apelo dirigido a artistas para que repitam um número
ou trecho do espetáculo; 12. Símbolo do elemento químico Níquel; 13. Retardar ou postergar; 14. Componente do barco que evita corrosão das partes metálicas e fica
em contato com a água; 15. Fazer alguma coisa; realizar, atuar ou fazer; 16. Personagem bíblico do Antigo Testamento, neto de Terá, filho de Harã e sobrinho de Abraão;
17. Cada uma das argolas que formam uma corrente; 18. Corpo feito pelo homem que orbita um planeta; 19. Cloreto de sódio; tempero fundamental para cozinha,
acentua o sabor do alimento..
VERTICAIS - 1. Tchau em inglês; 2. Espécie de animal doméstica que regrediu ao estado selvagem; 3. Acredita, tem fé; 4. Pronome plural da primeira pessoa; 5. Vasta
extensão de água salgada que cobre 75% do globo terrestre; 6. Sentimento enfadado provocado pela demora no desenvolvimento de alguma coisa; 7. Neste exato
momento; agora; 8. Interjeição usada nas touradas; 9. Pingo; quantidade muito pequena de líquido; 10. Neste lugar; no lugar em que se está; 11. Coisa que não acontece frequentemente; qualidade do que é raro; 12. Material leve, durável e bonito do qual são feitas as latas de refrigerante ou cerveja; 13. AAA Identificação padrão da
pilha palito; 14. Sigla do Estado Acre; 15 Rato em inglês; 16. Órgão dos vegetais que fixa a planta no solo; 17. Dá um novo uso a; atribui uma nova utilização a alguma
coisa; 18. Sozinho; que não está acompanhado; 19. Importante invenção do século 20 que amplifica a luz por emissão estimulada de radiação.

CAÇA PALAVRAS
Neste caça palavras encontre 9
materiais que podem ser reciclados.

ALUMÍNIO
PLÁSTICO
LATAS
PAPEL
VIDRO

Rodney Domingues

PAPELÃO
ORGÂNICO
MADEIRA
TECIDOS
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DOIS DIVERTIDOS PASSATEMPOS PARA TESTAR SEUS CONHECIMENTOS

NOSSA FLORA

Saruê

Samambaia

MARSUPIAL QUE HABITA O BRASIL É
CONSIDERADO ESCALADOR E ABRIGASE EM OCOS DE ÁRVORES E FORROS
DE RESIDÊNCIAS

UMA DAS PLANTAS MAIS ANTIGAS
DO MUNDO, A SAMAMBAIA CORRE O
RISCO DE EXTINÇÃO PELA EXPLORAÇÃO
DESENFREADA

O

saruê, gambá-de-orelha-preta ou sarué
(Didelphis aurita) é um marsupial de orelha
de cor preta e desnuda que inspira o seu
nome popular. Atinge 60 a 90 cm de comprimento
e chega a pesar até 1,6 kg. Alimenta-se de tudo o
que encontra, insetos, larvas, frutas, pequenos roedores, ovos, cobras etc. Possui duas camadas de pelos,
uma interna como uma espécie de lanugem ferrugínea e outra externa de pelos longos cinza ou preta. Barriga e cabeça cor de ferrugem e com marcas
distintas de cor preta e ferrugíneas sobre a fronte.
Uma glândula na região do ânus exala odor desagradável. A fêmea possui no ventre o marsúpio,
bolsa formada pela pele do abdômen onde encontram-se 13 mamas. A gestação dura cerca de 13 dias,
gerando oito filhotes que ficam presos nas tetas da
mãe por três meses. Pode dar duas crias por ano.
Abriga-se em ocos de árvores, entre folhas, ninhos
de aves e forro de residências. Excelente escalador
de árvores. É considerado ótimo controlador de populações de roedores e dispersores de sementes.
Habita florestas, regiões cultivadas e áreas urbanas
em toda a Mata Atlântica e restinga brasileira. São
animais selvagens, não domesticáveis e podem morder quando se sentem ameaçados. A caça e domesticação é proibida por se tratar de um animal silvestre, protegido pela legislação ambiental brasileira.

Rodney Domingues
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E

las surgiram no início da formação de nosso planeta junto com os liquens, fungos e musgos.
Conseguem se adaptar em diversas condições,
desde ambientes mais agrestes, com areia e muito
sol, até a sala de sua casa, em um local com meia sombra. Em sua maioria, as samambaias gostam de solo
úmido, luz indireta e proteção contra os ventos, que
desidratam suas folhas.
Uma de suas variedades, também conhecida por
xaxim ou samambaiaçu, tem o uso de seu caule em
vasos ou substrato para outras plantas, o que a fizeram entrar na lista das espécies ameaçadas de extinção
do Ibama. Outros risco que correm é com a exploração
desenfreada, a fragmentação de habitats, e a invasão
de plantas exóticas. Não produzem sementes e reproduzem-se por esporos, que dão origem a um indivíduo de vida curta (o protalo), que por sua vez produz gametas para dar origem a uma nova planta.
As plantas são formadas por um caule, normalmente um rizoma. As folhas, chamadas frondes, são muitas vezes compostas ou recompostas e na sua face
inferior (ou abaxial), pequenos órgãos chamados soros, que contêm os esporos.
São bem distribuídas nas zonas tropicais, subtropicais e temperadas do mundo. No Brasil já foram descritas mais de 1.000 espécies de samambaias, amplamente utilizadas como plantas ornamentais.
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MEIO AMBIENTE

ORIENTAÇÃO

6ª Bandeira Azul

UM EQUIPAMENTO SIMPLES E BARATO, O DPS PODE PROTEGER OS SOFISTICADOS
SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS CONTRA PICOS DE ALTA TENSÃO E RAIOS

O JÚRI NACIONAL E INTERNACIONAL DO PROGRAMA BANDEIRA AZUL
RENOVA MAIS UMA TEMPORADA PARA A MARINAS NACIONAIS

Fotonativa
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Protegendo seu
patrimônio

S

urtos elétricos são fenômenos que podem
ocorrer por diversos fatores, como as descargas atmosféricas que podem atingir a proximidade ou diretamente a embarcação ou a rede elétrica conectada ao barco, também por outras anomalias que podem ocorrer na rede fornecedora de
energia. A consequência é a queima de equipamentos
eletroeletrônicos podendo até ocasionar incêndios.
A boa notícia é que a proteção para essas situações é simples e barata. Trata-se de um Dispositivo
de Proteção contra Surtos elétricos (DPS) conectado ao circuito elétrico do barco.
O funcionamento do DPS depende de um componente interno chamado varistor, que tem um
tempo de resposta extremamente rápido. “Em uma
simples analogia, funciona como o ladrão de um reservatório de água. Ao atingir um nível, escoa para a
terra”, explica o engenheiro eletricista Carlos Katcipis. “Quanto maior a tensão menor a oposição à passagem da corrente elétrica, que é drenada pelo sistema de aterramento, sem ocasionar severos danos
ao sistema elétrico do barco.”
Carlos salienta que mesmso assim as embarca-

ções demandam ainda mais cuidados. “Além dos
Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) e ‘No
breaks’, os ânodos de sacrifício e placas de aterramento das embarcações devem estar em bom estado de conservação.”
A grande maioria dos DPS’s são dotados de sinalização que atuam indicando quando seu circuito
interno já não consegue realizar o fechamento entre fase e terra com extrema velocidade.

COMO ESCOLHER?
Ao escolher um DPS deverá ser levado em consideração muitos fatores, como em qual local será instalado o dispositivo, podendo atuar tanto na rede AC
de 220/127 V como na rede DC de 12 ou 24 V.
Para instalar um DPS na embarcação, recomenda-se a contratação de um eletricista e orientação
técnica do estaleiro.
Esses cuidados são investimentos pequenos diante
dos prejuízos que um pico de tensão pode causar
no funcionamento da embarcação em um passeio,
por exemplo, sem considerar o gasto na troca ou
substituição desses equipamentos eletrônicos.

Rodney Domingues

Os relâmpagos ou anomalias na rede fornecedora de energia podem queimar equipamentos

O hasteamento da bandeira referente à temporada 2018/2019 será realizado no sábado, dia 8 de dezembro, às 15h

P

or mais um ano, a Marinas Nacionais teve
confirmada nova temporada do Programa
Bandeira Azul, administrado no Brasil pelo
Instituto Ambientes em Rede (IAR) após análise e
decisão do júri nacional e ratificado pelo júri internacional. O objetivo do programa é reunir praias,
marinas e embarcações que se comprometem
com o cumprimento dos critérios propostos.
A certificação depende da realização de auditorias
e análise de documentos para verificar se as obrigações com o Programa estão sendo cumpridas. Entre
os documentos estão: registros das reuniões do comitê gestor, descrição dos planos de emergência, precauções de segurança que são adotadas, relatórios
com metas concluídas no ano anterior e previsão
das metas futuras, entre outros. Também é relatado
o cumprimento de recomendações feitas pelo júri
nacional na temporada anterior, se houveram.

O hasteamento da Bandeira Azul para a temporada 2018/2019 será realizado no sábado, dia
8 de dezembro, às 15h. “É com imensa alegria
que informamos o resultado final do processo
de avaliação Bandeira Azul para a temporada
2018/2019”, conta Leana Bernardi. “Parabenizamos a toda equipe pelo trabalho desenvolvido e
pela conquista da certificação Bandeira Azul”.
Para mais informações, existem duas placas localizadas, uma ao lado da portaria e outra instalada ao lado dos vestiários sociais da Marinas Nacionais, que trazem explicações sobre o Programa
Bandeira Azul e os contatos do coordenador local, nacional e internacional. Também contém
as dicas para os usuários contribuírem com a
certificação, além de um mapa com indicação
dos equipamentos de segurança e outras informações relevantes.
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EVENTO

Limpar sem
sujar a natureza

A DEMANDA POR PRODUTOS ECOEFICIENTES CRESCE COM A
RESPONSABILIDADE QUE TEMOS COM A CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Fotos: Rodney Domingues
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Marcelo Huertas, da Nautispecial, distribuiu os produtos com formulação à base
vegetal: menos agressão ao meio ambiente e à pele de quem manipula

N

o dia 4 de outubro, a Nautispecial, empresa
que desenvolve de forma pioneira produtos para limpeza e conservação náutica
com matérias primas biodegradáveis, esteve na
Marinas Nacionais para apresentar uma nova linha
de produtos.
O representante da empresa, Marcelo Huertas,
distribuiu dezenas de produtos como limpa banheiro, limpador multiuso e o desengordurante
para cozinha aos marinheiros, além de explicar a
formulação de cada produto. “Toda a nossa linha
Ecosea é à base vegetal. No desenvolvimento de
nossos produtos, nossa preocupação constante é
oferecer produtos eficazes com matérias primas
selecionadas e não agressivas ao meio ambiente e
que não prejudiquem o consumidor.”
Marcelo explica que um lava lancha com cera da
concorrência, quando cai na água demora 32 dias
para se degradar. “O nosso leva metade do tempo,

16 dias”, argumenta Marcelo. “Isso porque nossa
formulação é 100% natural, sem lauril fosfato, apenas óleo essencial e água.”
Outro produto amigável ao meio ambiente é o
limpa banheiro, que não leva cloro e outros produtos químicos. “É formulado à base de óleo de eucalipto e pinho que tem função bactericida e germicida natural e não deixa resíduo”, conta Marcelo.
“Ele pode ser utilizado em todas as superfícies do
banheiro. O apelo ecológico é que ao cair no solo
ou na água, a formulação desaparece em 16 dias.”
O marinheiro Marcos Marcelino de Jesus, marinheiro da embarcação Nina utiliza o limpa porão
da Nautispecial há bastante tempo. “Não conhecia
o limpa banheiro e vou experimentar”, diz. “Geralmente eu não jogo cloro por recomendação do
estaleiro. Uso limpador geral e sabão, mas é importante usar um pouco de óleo para proteger as borrachas do sistema de ressecamento.”

PROTEGENDO A PELE
A preocupação da Nautispecial também é com a segurança do usuário. O
limpador multiuso da Nautispecial foi
desenvolvido para substituir a linha de
limpadores gerais que contém químicos agressivos, pois é formulado com
produtos naturais como o pinho eucalipto. “A concentração de ativos desses
produtos do mercado é bem alta para
retirar os resíduos gordurosos, porém
ele retira também a oleosidade da nossa pele, atacando-a”, de acordo com
Marcelo.
O marinheiro da embarcação Dricasa,
Walter dos Santos Junior, confessa que
já teve problemas com os produtos comuns. “Eu tenho alergia em uma das
mãos. Nunca usei o limpador da NautisVários marinheiros e ajudantes levaram um frasco dos produtos para testar
pecial e vou experimentar.”
O desengordurante de cozinha é feito
com óleo essencial de laranja e o lava louça é feito
há garantias de que o produto não causará alergia
a base de capim limão ou sem cheiro. “Perfeitos
em 100% das pessoas, já que cada um tem diferenpara quem fica com as mãos irritadas quando usa
tes reações.”
os produtos convencionais do mercado”, afirma
Marcelo explica que os limpadores gerais conMarcelo. “Usamos babosa para não agredir a pele e
vencionais podem atacar tecidos, ressecando-os.
dar uma leve hidratação nas mãos. Limpa gordura
“Nosso limpador multiuso é feito com alecrim e
de pratos, taças e copos de policarbonato, com
tem Ph7. Não ataca madeira, tecidos, plásticos ou
alto poder de ação.”
qualquer outra superfície”, comenta Marcelo.
O produto deixou curioso o marinheiro Edson
Além da linha apresentada, a Nautispecial posLuiz de Carvalho, da embarcação Storia. “Os desensui diversos outros produtos com viés ecoefigordurantes e limpadores do mercado atacam miciente. “O limpa-porão, por exemplo, transforma
nha pele. Eu vou fazer uma prova com esse.”
os resíduos de óleo lubrificante ou graxa em partíOutro marinheiro que utiliza os produtos da
culas comuns, que são degradadas naturalmente”,
Nautispecial é Eugenio Leandro, da embarcação
explica Marcelo.
Gavião Azul. “Eu uso Nautispecial, são ótimos proPor participar do Programa Bandeira Azul, um
dutos, mas não deixo de usar EPIs, me protejo
selo com preocupação ambiental, a Marinas Napois se trata de uma questão de saúde e segurancionais recomenda o uso de produtos biodegradáça”, alerta.
veis. “Nosso trabalho é proporcionar aos nossos
O bombeiro civil da Marinas Nacionais, Marcio
usuários o conhecimento de produtos sustentáCarneiro, ressalta a importância do uso de Equipaveis e ecoeficientes, fundamentais para a consermentos de Proteção Individual (EPIs), mesmo para
vação do meio ambiente”, explica Leila Pio, responprodutos que levam componentes naturais. “não
sável pelo setor de meio ambiente.
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Um caminho
com volta
A RECICLAGEM PERMITE A DIMINUIÇÃO DE
IMPACTOS COM A GERAÇÃO DE RESÍDUOS

É o que faz o marinheiro Ivan
Ramos de Souza, da embarcação
Juma. “Eu mesmo cuido da separação do lixo, usando um saco
para cada material. O próprio paO marinheiro Ivan
trão já deixa separado após usar.”
Ramos de Souza
Algumas embarcações podem
separa os resíduos
na própria
não ter espaço para a separação,
embarcação
então o marinheiro traz e separa
quando está em
quando chega à marina, como é
passeios
costume de Eugenio Leandro, da
embarcação Gavião Azul. “Como o barco é pequeno, usamos uma lixeira única. Apenas quando chego na marina que faço a separação das garrafas e
vidros e assim por diante.”

Fotos: Rodney Domingues

10

NADA SE PERDE

No centro de triagem da Marinas Nacionais já foram separados 1474,5 toneladas de resíduos que são
encaminhados à cooperativas de catadores do município, somente no primeiro semestre de 2018

A

conscientização da sociedade e o aumento
da fiscalização dos órgãos ambientais aliados à uma legislação ambiental mais rígida,
tem tornado os processos de coleta seletiva e encaminhamento para reciclagem cada vez mais comuns
e necessários. O planeta precisa achar soluções
para a geração de 400 milhões de toneladas por
ano de resíduos, encaminhando-os corretamente.
Na Marinas Nacionais, foram recolhidos 1.474,5
toneladas de resíduos no último semestre. O perfil
do lixo gerado é de 50,18% de vidro, 30,72% de papel
e papelão, 9,73% de latinhas e 9,36% de plástico.
No centro de triagem, em frente ao Hangar 7, são
separados e encaminhados às cooperativas de catadores do município. “Os resíduos podem voltar para
o seu estado original ou se transformar em outros
produtos”, explica Leila Pio, responsável pelo setor
de meio ambiente da Marinas Nacionais.
A gestão do resíduo sólido está prevista na legislação, conta Leila. “O artigo 9º da Lei da Política Na-

cional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela
Lei Federal n° 12 305 de 2010, define prioridades
na gestão dos resíduos sólidos: não geração; redução; reutilização; reciclagem; tratamento dos resíduos sólidos; e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos.”
Esse gerenciamento permite a redução de resíduos acumulados, além de evitar a produção de
novos produtos diminuindo o consumo de energia
e impacto ao solo, ar é água. “Racionaliza-se o uso
dos recursos naturais e ainda pode gerar renda”,
conta.

RECRIANDO POR MEIO DO USADO
É importante lembrar que antes de descartar o resíduo, pode-se tentar economizar o material e gerar outras utilidades. Se realmente for para o descarte, devem ser separados em sacos plásticos,
preferencialmente limpos e secos, e depositados
nos contêineres espalhados pela área da marina.

Nada se perde, tudo se transforma, como formulou o
pai da Química, Antoine Lavoisier. Pois esse é o
princípio da reciclagem. O plástico, por exemplo, é
transformado em pequenos grânulos utilizados na
produção de sacos de lixo, pisos, embalagens, etc.
Já os papéis, após serem retirados grampos ou
clipes, são triturados e são usados para fazer jornal,
revista, papel higiênico, guardanapos, etc.
A produção de vidro recebe a adição de 10% de
caco de vidro. Mas também pode ser reutilizado
em garrafas retornáveis, que entregamos nos supermercados e postos de venda e que são reaproveitadas pelos fabricantes.
Para a fabricação de novas latinhas, as usadas
são prensadas, fundidas e transformadas em bobinas de alumínio.

RESÍDUOS PERIGOSOS
Os resíduos considerados perigosos, como embalagens de tintas, solventes, óleos lubrificantes, gasolina, óleo diesel, panos e estopas contaminadas
com estes produtos, EPI (Equipamento de Proteção Individual) usados, filtros, borras de óleo lubrificante e emulsão aquosa (junção de dois líquidos
que não se misturam, como água e óleo, por

Os tambores para coleta de resíduos perigosos estão
distribuídos nas áreas de serviço e no posto de abastecimento

exemplo) devem ser descartados obrigatoriamente nos tambores pretos das áreas de serviço. “Por
serem perigosos, não podem ser deixados ao lado
dos contentores com fácil acesso por qualquer
pessoa”, explica Leila.
Já as empresas contratadas para realizarem serviços nas embarcações devem fazer o encaminhamento dos resíduos contaminados utilizando o
CADRI (documento que aprova o encaminhamento de resíduos de interesse ambiental aos locais de
reprocessamento, armazenamento, tratamento ou
disposição final, licenciados pela CETESB, órgão
ambiental do estado de São Paulo).

FUNÇÃO SOCIAL
Não há dúvidas que a cadeia que envolve a reciclagem contribui para a diminuição da quantidade
de lixo incinerado ou despejado em aterros sanitários, e de seu impacto sobre o meio ambiente.
Além disso, constitui um fator socioeconômico
considerável. Tanto isso é que existem várias cooperativas e associações de catadores de lixo em
todo o país.
Portanto, reciclar é um ato de cidadania que envolve toda a sociedade. Unidos poderemos melhorar as condições de todas as vidas do nosso planeta, ao fazermos uso racional da energia e de matéria.
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Controle
populacional
PARA PROTEGER A RICA FAUNA DA
APA DO SERRA DO GUARARU,
LOTEAMENTO CRIA UM PROJETO DE
CONTROLE POPULACIONAL DE
ANIMAIS DOMÉSTICOS

A

O mutirão anual para castração de cães e gatos da região. Mais de 680 animais castrados durante
os cinco anos do projeto. Abaixo, o objetivo de cuidar da rica fauna da região

Fotos: Rodney Domingues

Fotos: divulgação

Serra do Guararu, onde está a Marinas Nacionais, abriga inúmeros animais silvestres:
tucanos, pica-paus, pacas, preás, bichos-preguiça, tatus. Trata-se de um grande trecho natural contínuo de Mata Atlântica que, desde 2012,
foi alçada à categoria de Área de Proteção Ambiental (APA), com o objetivo de conservar a biodiversidade, por meio da adequação das várias atividades
humanas às características ambientais da área.
Para preservar essa rica fauna, o Loteamento
Reserva Ambiental Sítio São Pedro, localizado na
Serra do Guararu, montou um Programa de Proteção à Fauna Nativa da região. Dentro desse programa, existem os projetos de educação ambiental para a comunidade e reabilitação e soltura de
animais silvestres. Há 5 anos, o programa incluiu a
castração de animais domésticos, para o controle
dessa população.
A bióloga do projeto, Gabriela Rodrigues, conta
que é importante conscientizar os donos de cães
e gatos para a importância de diminuir a reprodução. “Esses animais são invasores., não são nativos
da Mata Atlântica, mangue ou restinga, desequilibrando o ecossistema, pois caçam passarinhos,
atacam cutias e outros animais.” Eles se aproximam das florestas e do entorno dos loteamentos
e marinas da região. “Na comunidade do Perequê,
existem 14 mil animais domésticos sem controle
de reprodução.”
Nos mutirões realizados anualmente apenas animais com responsáveis são castrados. “Vamos de casa
em casa, orientando as pessoas”, explica Gabriela.
“Montamos um hospital veterinário numa escola
ao lado do Jardim São Pedro, onde realizamos o
atendimento clínico, iniciando por uma palestra
obrigatória aos tutores dos animais.” Ao final, o tutor recebe os medicamentos, os itens de curativo
e é informado sobre todas os cuidados.

Creative Commons - Claudio Rúbio
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Apenas na comunidade do Perequê, existem 14 mil
animais domésticos sem controle de reprodução

O projeto tem vários apoiadores, como os loteamentos Iporanga, Tijucopava, Taguaiba e a Marinas
Nacionais, além de mais de 10 órgãos competentes vinculados. “Sem a ajuda deles, nosso trabalho
não teria alcançado o número de 680 animais castrados nesses 5 anos”, afirma Gabriela. “Nosso projeto é certificado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.”

ANIMAIS FERAIS
Alguns cães e gatos, por viverem sozinhos na floresta, podem tornar-se selvagens caçadores de
animais silvestres, sem a possibilidade de domesticação. “Nesse caso, nós os coletamos, castramos

Antes do mutirão de castração, palestra com
orientações aos tutores dos animais

e instalamos um micro chip para rastreá-los”, conta Gabriela. “Já alcançamos a marca de 60% de
animais castrados, desde o km 9 da Rodovia Guarujá-Bertioga até a Prainha Branca.”
A conscientização é o primeiro passo para contar com o apoio das comunidades da região. “As
pessoas, por completo desconhecimento, entendiam que animais machos não poderiam ser castrados porque poderiam tornar-se gays, um absurdo”, exemplifica Gabriela. “Explicamos que a
castração protege esses animais de doenças sexualmente transmissíveis que podem acometê-los,
além de câncer de próstata.”
Com a divulgação do projeto, aumentou o aban-

dono de animais pela região, o que é considerado
crime ambiental e pode resultar na pena de detenção de três meses a um ano e multa. “Para evitar essa prática criminosa, estamos investindo no
monitoramento por câmeras”, diz Gabriela.
De acordo com Gabriela, o projeto ainda precisa
crescer. “É importante um convênio com uma instituição que possa atender os animais que necessitam de ajuda clínica, para podermos encaminhá-los para adoção, assim como um Centro de
Triagem de Animais Silvestres (CETAS), para cuidar
dos animais silvestres. Queremos transformar
toda a Serra do Guararu em um modelo de equilíbrio ambiental”, finaliza.

MEIO AMBIENTE
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Projeto
Bio La Marina

AÇÕES ESTÃO SENDO IMPLEMENTADAS COM FOCO NA DIMINUIÇÃO
DO IMPACTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE

Prato da estação
COZIDA NO VAPOR ENVOLVIDA EM FOLHA DE TAIOBA, A PESCADA AMARELA
COM SHIMEJI E MOLHO DE BURITI TORNA O PRATO UMA REFEIÇÃO
COMPLETA PARA UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA

Fotos: Rapahel Criscuolo

A Pescada Amarela pode ser
acompanhado dos sucos
Buriti, mel e limão rosa e
Jussara com Cambuci

Fotonativa
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C

om o objetivo de colaborar com o Programa
Bandeira Azul, do qual a Marinas Nacionais
faz parte, o Restaurant La Marina implantou
uma agenda de ações para tornar suas operações
mais sustentáveis e mais amigáveis para com o
meio ambiente.
O chef executivo do La Marina, Felipe Cruz, explica que o projeto Bio La Marina tem foco na melhoria das atividades operacionais com a finalidade de
diminuir ou eliminar o impacto ambiental nos processos de produção, consumo e descarte dos alimentos ou materiais. “O projeto também envolve
toda a equipe de trabalho, na qual cada um se tornou um agente, levando informação ao cliente
para promover uma mudança de comportamento
e reduzir ou extinguir o consumo de descartáveis.”
Foi estabelecido um cronograma de ações para
implementar o Projeto. Entre as medidas está o uso
de sacolas de papel no Empório La Marina no lugar
de embalagens plásticas. Para as refeições vendidas para viagem, os talheres oferecidos são de ma-

deira e os copos de papel. Já as embalagens trocaram o isopor, que deriva do petróleo, pelo papel.

CAMPANHA #DIGANÃOAOCANUDO
Depois da campanha #diganãoaocanudo, incentivando o abandono do uso de canudos de plástico,
que são de difícil reciclagem e poluem os mares, o
restaurante aderiu ao uso de canudos de papel
para o cliente que fizer questão do uso de canudo.
E as ações não se restringiram ao cliente. A equipe
dispõe agora de copos de alumínio para uso individual, eliminando o uso de copos de descartáveis. Outra ação importante foi o fim dos lixos coletivos na
cozinha. “Cada colaborador é responsável pelo seu
lixo e sua separação. Reduzimos a quantidade de lixo
e a separação está mais eficaz”, conta Felipe.
A inciativa procura desenvolver consciência ambiental pra que todos entendam que é possível
mudar o mundo com ações individuais e simples.
Apenas por meio de novos hábitos conseguiremos
ter uma vida e um planeta mais sustentável.

Que tal aproveitar o que o mar tem de
melhor a oferecer em cada época do ano?
A opção por peixes da estação traz frescor
e sabor à mesa. É a proposta do novo
prato para o verão do Restaurant La
Marina: Pescada Amarela no vapor em
Folha de Taioba, Shimeji Branco e Molho
de Buriti.
A pescada amarela é uma espécie
bastante comum, encontrada o ano todo,
mas com mais intensidade após novembro.
“Damos preferência aos peixes da época,
em oferta considerável, de procedência e
fora do período de defeso”, explica Felipe
Cruz, chef executivo do restaurante.
Cozida em vapor envolta na folha de
taioba, a pescada amarela recebe um

sabor a mais. A folha da taioba pode ser
apreciada junto com o peixe, pois além
de saborosa é rica em minerais como
ferro, cálcio e fósforo.
Completando o prato, o molho feito do
buriti, fruto rico em vitamina A, que
empresta acidez ao pratoao shimeji, que
possui altos níveis nutricionais e baixo
índice de calorias.
Não tem como não gostar da
combinação do sabor marcante da
pescada com a textura mais levemente
crocante do shimeji.
Como acompanhamento, Felipe Cruz
recomenda a harmonização com dois
sucos inéditos do restaurante: Buriti, mel
e limão rosa e Jussara com Cambuci.

EMPÓRIO LA MARINA

O NOVO REGULAMENTO INTERNO DA MARINAS NACIONAIS ESTABELECE NORMAS
E PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER SEGUIDAS POR TODOS OS CLIENTES

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 aplicáveis.

Nesta edição, destacaremos a abordagem do RI
sobre frequentadores e seus convidados. “Para a
segurança de todos, é importante que o cliente informe os nomes dos convidados”, explica Salvador
Rezitano Filho, responsável pela portaria. “Porém,
prestadores de serviços não podem ser caracterizados como visitantes, uma vez que para prestarem serviços nos barcos, devem apresentar documentação específica e portarem Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).”
O item 5.4 do RI estabelece que:
Convidados de clientes podem frequentar a Marinas Nacionais da forma aqui prevista:
> O cliente proprietário deve autorizar previamente seus convidados a ingressar na Marinas
Nacionais através da “Autorização para Convidados” – ANEXO A, ou através de e-mail endereçado
à Secretaria Náutica e Portaria, fornecendo nome
completo de seus convidados (inclusive crianças),
bem como período de permanência;
> O cliente é responsável pelo comportamento
dos seus familiares, empregados, convidados ou
pessoas a seu serviço, assim como despesas ou
danos causados por eles nas dependências da
Marinas Nacionais;
> Os veículos de convidados devem ser estacionados nas vagas destinadas aos convidados;
> A piscina é para uso exclusivo dos clientes com
embarcações aqui garageadas. Só será permitido
o uso por visitantes em casos autorizados pela Administração.
O cliente poderá se utilizar da vaga objeto do
presente contrato, somente para o estacionamento da embarcação acima identificada, vedando-se
a utilização da mesma para qualquer outro fim não
previsto neste instrumento. A administração pode
autorizar o uso da vaga por outra embarcação,
desde que o cliente solicite com aviso prévio de,
no mínimo, 7 dias. Caso ocorra fora deste período,
a Marina aplicará multa de 30% sobre o valor contratado.

NOVIDADES
PARA O BARCO
E PARA VOCÊ

CHOCOLATE
BEM-HUMORADO
FAMÍLIA TRADICIONAL DO RAMO
DE CHOCOLATES, LANÇA LINHA
COM PRODUTOS COM MENOS
AÇÚCAR E MAIS CACAU EM TRÊS
SABORES DIFERENTES

Satélite de bolso

Uma ótima opção de comunicação em alto mar é o
adaptador Somewear, um hotspot que funciona por
meio de aplicativo Android e iOS. Ele oferece
conectividade ao seu celular ao utilizar a rede de
satélites Iridium, que cobre, inclusive, os lugares mais
remotos do mundo. É possível enviar mensagens
pré-designadas, rastrear a localização e agir como
um sinal SOS. Também recebe relatórios
meteorológicos e alertas locais. O aparelho tem
preço competitivo e custará US$ 350, mais uma
mensalidade de US$ 15.

Promoção Regatta Casa

A Regatta está fazendo uma promoção especial
para os clientes da Marinas Nacionais: compre 1 e
leve 2 em toda a linha náutica (copos, pratos, taças,
bowls, etc) em melamina e acrílico. Os outros itens
pronta entrega da loja estão com desconto de 10%.
A promoção é válida até dia 30/11/2018 ou até o
fim do estoque. R. Canario 1316, Moema - tel.:
(11) 5543-8144

A

família da tradicional marca de chocolates que leva seu sobrenome, Kopenhagen, cuja empresa foi vendida há
mais de duas décadas, voltaram ao ramo chocolateiro, mas de uma maneira diferente.
Após três anos de pesquisas e estudos sobre
as tendências dos consumidores, chegou a
uma receita com menos açúcar e mais cacau.
A Gold & Ko segue a premissa da excelência
que sempre esteve presente nos produtos da
família, porém com uma identidade mais jovem, colorida e bem-humorada, mantendo a
altíssima qualidade do chocolate. Produzido a
partir de uma mistura equilibrada de ingredientes selecionados, há opções ao leite, com
zero adição de açúcar, porém com sabor idêntico ao açucarado e 70% cacau com zero adição de açúcar. Oferecidos em embalagens de
15g e 70g. Disponível no Empório La Marina.

Fotos: divulgação

Frequentadores
e convidados

NOVIDADES

Rodney Domingues

REGULAMENTO

Rodney Domingues
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SERVIÇO

IMAGEM

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 2- Inscrição, Registro, Marcações e Nomes de Embarcações, seção I - NORMAM-03:
0211 - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO
A transferência da propriedade/jurisdição deverá ser requerida pelo novo adquirente, de acordo com o modelo do Anexo
2-E, todas as vezes que ocorrer mudança de proprietário, dentro do prazo de quinze dias após a aquisição.
Para a transferência de propriedade das embarcações com
comprimento igual ou menor que doze metros, o adquirente
deverá utilizar o BSADE (Anexo 2-D), anexando os seguintes
documentos: - documentação de prova de propriedade, em
conformidade com o item 0208. - cópia da carteira de identidade e CPF ou CNPJ (conforme o caso); - cópia da apólice do seguro de responsabilidade de danos pessoais causado pela embar-

cação ou por sua carga (DPEM); e - TIE ou TIEM, conforme o
caso; e - comprovante de residência do proprietário. A mudança de propriedade de embarcações não acarreta nova inscrição,
salvo se o novo proprietário ou seu representante legal residir
em jurisdição de outra CP, DL ou AG. Nesse caso, a transferência
de jurisdição deverá ser requerida na CP/DL/AG da área em cuja
jurisdição for domiciliado o novo proprietário.
O número de inscrição da embarcação não será alterado.
O Termo de Responsabilidade deverá ser substituído sempre
que houver mudança do proprietário da embarcação, conforme instruções contidas na alínea c do item 0341, exceto para as
embarcações sujeitas à inscrição simplificada.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
Lua minguante
01 QUI
03:11 0.5
11:47 1.3
17:58 0.6
23:26 1.0
02 SEX
05:23 0.4
12:28 1.3
18:19 0.5
03 SAB
00:02 1.1
06:15 0.3
13:06 1.4
18:34 0.5
04 DOM
00:32 1.2
06:38 0.3
13:39 1.4
18:56 0.4
05 SEG
00:58 1.3
07:11 0.2
14:02 1.4
19:26 0.3
06 TER
01:23 1.4
07:43 0.2
14:19 1.3
20:02 0.2
07 QUA
01:54 1.5
08:17 0.3
14:32 1.3
20:43 0.1
Lua nova
08 QUI
02:23 1.5
08:56 0.3
14:51 1.3
21:23 0.1
09 SEX
02:58 1.5
09:30 0.4
15:06 1.2
22:06 0.1
10 SAB
03:32 1.5
10:02 0.5
15:26 1.2
22:53 0.2

11 DOM
04:06 1.4
10:26 0.6
15:47 1.1
23:38 0.3
12 SEG
04:49 1.3
10:30 0.6
15:58 1.1
13 TER
00:23 0.4
05:30 1.2
10:28 0.7
16:02 1.0
14 QUA
01:15 0.4
06:24 1.1
11:11 0.8
16:02 0.9
20:02 0.8
21:15 0.8
15 QUI
02:17 0.4
07:53 1.0
13:09 0.8
15:51 0.8
18:56 0.8
22:30 0.9
Lua crescente
16 SEX
03:24 0.4
09:49 1.0
18:28 0.7
23:13 1.1
17 SAB
04:24 0.4
11:04 1.1
18:08 0.6
23:56 1.2
18 DOM
05:15 0.3
11:54 1.2
18:13 0.5
19 SEG
00:36 1.3
06:02 0.2
12:34 1.3
18:36 0.4
20 TER
01:11 1.4
06:45 0.1
13:08 1.3
19:06 0.3

21 QUA
01:49 1.5
07:26 0.1
13:38 1.3
19:45 0.2
22 QUI
02:23 1.5
08:09 0.1
14:04 1.3
20:24 0.2
23 SEX
02:58 1.5
08:56 0.2
14:30 1.3
21:11 0.2
Lua cheia
24 SAB
03:32 1.5
09:43 0.2
15:00 1.3
22:00 0.2
25 DOM
04:09 1.4
10:30 0.3
15:32 1.2
22:51 0.2
26 SEG
04:56 1.3
11:17 0.5
16:02 1.1
23:43 0.2
27 TER
05:58 1.2
12:09 0.6
16:39 1.0
28 QUA
00:34 0.3
08:54 1.1
13:09 0.7
17:19 0.9
29 QUI
01:26 0.4
10:13 1.1
14:26 0.8
21:41 0.9
Lua minguante
30 SEX
02:24 0.4
11:13 1.2
16:24 0.7
22:32 1.0

Dezembro
01 SAB
03:30 0.4
12:02 1.2
17:13 0.6
23:09 1.1
02 DOM
04:34 0.4
12:41 1.2
17:39 0.5
23:43 1.2
03 SEG
05:28 0.4
13:08 1.2
18:11 0.4
04 TER
00:19 1.3
06:17 0.4
13:32 1.2
18:51 0.3
05 QUA
00:56 1.3
07:02 0.4
13:49 1.2
19:28 0.2
06 QUI
01:32 1.4
07:45 0.4
14:06 1.2
20:11 0.1
07 SEX
02:08 1.4
08:24 0.4
14:26 1.2
20:58 0.1
Lua nova
08 SAB
02:47 1.4
09:04 0.4
14:51 1.2
21:45 0.1
09 DOM
03:21 1.4
09:39 0.5
15:08 1.2
22:30 0.1
10 SEG
03:58 1.4
10:02 0.5
15:28 1.2
23:13 0.2
11 TER
04:36 1.3

10:19 0.6
15:49 1.1
12 QUA
00:00 0.3
05:13 1.2
10:38 0.6
16:02 1.1
13 QUI
00:49 0.3
06:00 1.2
11:09 0.7
16:13 1.0
14 SEX
01:39 0.4
06:58 1.1
12:02 0.7
16:21 0.9
18:49 0.9
21:36 0.9
15 SAB
02:36 0.4
08:09 1.0
13:43 0.8
16:21 0.8
17:56 0.8
22:34 1.0
Lua crescente
16 DOM
03:34 0.4
09:39 1.0
17:28 0.7
23:19 1.1
17 SEG
04:28 0.3
11:04 1.1
17:38 0.5
18 TER
00:04 1.2
05:19 0.3
12:02 1.2
18:08 0.4
19 QUA
00:49 1.3
06:09 0.2
12:45 1.2
18:43 0.3
20 QUI
01:32 1.4
07:00 0.2
13:21 1.2
19:24 0.2
21 SEX
02:15 1.5
07:53 0.2

13:51 1.3
20:11 0.1
22 SAB
02:58 1.5
08:45 0.3
14:21 1.3
21:02 0.1
Lua cheia
23 DOM
03:41 1.5
09:34 0.3
14:53 1.3
21:54 0.1
24 SEG
04:26 1.4
10:21 0.4
15:21 1.2
22:45 0.1
25 TER
05:11 1.3
11:08 0.4
15:58 1.2
23:30 0.2
26 QUA
06:04 1.2
11:54 0.5
16:28 1.1
27 QUI
00:13 0.2
07:30 1.1
12:39 0.6
17:06 1.0
28 SEX
01:00 0.3
09:30 1.0
13:26 0.7
18:02 1.0
29 SAB
01:51 0.4
10:45 1.0
14:28 0.7
20:04 0.9
Lua minguante
30 DOM
02:41 0.5
11:41 1.0
15:45 0.7
22:04 1.0
31 SEG
03:41 0.5
12:21 1.0
16:51 0.5
23:08 1.1

Janeiro 2019
01 TER
04:39 0.6
12:53 1.0
17:39 0.4
23:56 1.2
02 QUA
05:39 0.5
13:17 1.1
18:23 0.3
03 QUI
00:43 1.2
06:34 0.5
13:39 1.1
19:08 0.2
04 SEX
01:24 1.3
07:21 0.5
14:00 1.2
19:56 0.1
Lua nova
05 SAB
02:04 1.4
08:06 0.5
14:21 1.2
20:41 0.1
06 DOM
02:41 1.4
08:47 0.5
14:45 1.3
21:24 0.1
07 SEG
03:11 1.4
09:17 0.5
15:04 1.3
22:08 0.1
08 TER
03:49 1.4
09:47 0.5
15:26 1.3
22:53 0.1
09 QUA
04:19 1.4
10:08 0.5
15:51 1.2
23:36 0.2
10 QUI
04:56 1.3
10:28 0.5
16:09 1.2
11 SEX
00:15 0.3
05:36 1.2

10:56 0.6
16:36 1.1
12 SAB
01:02 0.3
06:15 1.1
11:34 0.6
17:06 1.0
13 DOM
01:54 0.4
07:06 1.1
12:28 0.7
21:47 1.0
Lua crescente
14 SEG
02:51 0.4
08:06 1.0
14:09 0.7
22:53 1.1
15 TER
03:51 0.4
09:28 1.0
16:56 0.6
23:47 1.2
16 QUA
04:53 0.4
11:41 1.0
17:51 0.5
17 QUI
00:41 1.3
05:53 0.4
12:51 1.1
18:36 0.3
18 SEX
01:32 1.4
06:53 0.4
13:34 1.1
19:21 0.2
19 SAB
02:23 1.5
07:51 0.3
14:08 1.2
20:09 0.1
20 DOM
03:09 1.5
08:45 0.3
14:32 1.2
21:00 0.0
Lua cheia
21 SEG
03:54 1.5
09:32 0.3
14:58 1.3
21:49 0.0
22 TER

04:36 1.5
10:15 0.3
15:23 1.3
22:32 0.0
23 QUA
05:09 1.4
10:56 0.4
15:53 1.3
23:11 0.1
24 QUI
05:26 1.3
11:32 0.4
16:17 1.3
23:54 0.2
25 SEX
05:43 1.1
12:04 0.5
16:53 1.2
26 SAB
00:28 0.3
06:00 1.0
12:47 0.6
17:26 1.1
Lua minguante
27 DOM
01:06 0.5
06:15 0.9
13:32 0.6
18:17 1.0
28 SEG
01:56 0.6
06:24 0.9
09:45 0.8
11:21 0.8
14:41 0.6
19:58 1.0
29 TER
02:58 0.7
06:21 0.8
09:11 0.8
12:15 0.9
16:04 0.6
23:09 1.0
30 QUA
04:11 0.7
06:54 0.8
08:06 0.8
12:53 0.9
17:17 0.5
31 QUI
00:17 1.1
05:34 0.7
13:17 1.0
18:11 0.3

Envie uma foto de seus momentos navegando para o email marketing@marinasnacionais.com.br.
Sua foto pode ser selecionada para ser publicada nesta seção.

Novembro

O TEMPO PARECE PASSAR MAIS DEVAGAR PARA ESTES PESCADORES NO MAR PEQUENO, DENTRO DO PARQUE
ESTADUAL DO LAGAMAR DE CANANÉIA, LITORAL SUL DE SÃO PAULO. A FOTO FOI FEITA PELO EDITOR RODNEY
DOMINGUES NA LANCHA QUE FAZ O PERCURSO ENTRE A CIDADE DE CANANEIA E A COMUNIDADE MARUJÁ, NA ILHA
DO CARDOSO, TRAJETO EMOLDURADO POR MATA ATLÂNTICA NATIVA E ONDE ABUNDAM GOLFINHOS.

As horas listadas não são corrigidas para o horário de verão.

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

