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A temporada
está chegando

Rodney Domingues

Confira as dicas para aproveitar
bem a melhor temporada
de férias dos últimos anos

A nona premiação consecutiva
da Bandeira Azul demonstra
o comprometimento com o
programa

La Marina apresenta
sugestão de prato
vegetariano e drinks para
o verão

Simulação de emergência
anual mede a capacidade
efetiva do primeiro
atendimento a emergências

Marinas Nacionais - Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5 - Guarujá - SP CP 147 CEP 11446-002
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Carta ao leitor

Fotonativa

2021 nos enche
de orgulho

É

agradar os paladares dos comensais, uma opção
vegetariana de prato principal.
Com a chegada da temporada, preparamos nosso tradicional guia para facilitar a vida de nossos
clientes com informações importantes para que
desfrutem de seus passeios. Fique atento às recomendações e com os horários de funcionamento
para os feriados de final de ano.
Desejamos a todos boas festas e um ano novo
cheio de realizações!
Até 2022!
Juan Alfredo Rodriguez, sócio administrador

Divulgação Bombarco

a nona vez que desfraldamos a bandeira azul
na Marinas Nacionais. Motivo de orgulho,
afinal o Programa Bandeira Azul tem se consolidado no Brasil, assim como já é na Europa, um
balizador de conservação ambiental, manutenção
da qualidade de serviços e cuidados com a segurança dos usuários. Evidentemente que temos que
contar com a consciência dos frequentadores,
clientes, marinheiros e fornecedores de serviços.
Para isso, investimos em educação ambiental,
como pode-se conferir nesta edição da revista. A
reportagem conta como foi o workshop realizado
pela Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá sobre a necessidade de cuidarmos da poluição de
praias e oceanos.
Outro motivo de comemoração foi a escolha da
Marinas Nacionais para receber o prêmio de Excelência do Portal Bombarco. É a primeira vez que o
prêmio destaca a categoria de marinas e travamos
um bom combate com outras duas candidatas.
A edição também traz mais uma vez a nossa
preocupação com a segurança, realizando o simulado de emergência anual com a participação da
equipe do Grupo de Ação e Prevenção Ambiental
(GAPA) e da Brigada de Incêndio, ambos formados
por colaboradores voluntários.
O restaurante La Marina apresenta sugestões de
drinks com a bebida do momento, o gin. Para

Expediente
A Revista Marinas Nacionais é uma publicação da Marinas Nacionais Comercial Ltda., distribuída gratuitamente. A Marinas Nacionais não se responsabiliza por informações, conceitos ou opiniões emitidos em
artigos assinados, bem como pelo teor dos anúncios publicitários.
Estrada Guarujá-Bertioga, km 20,5 Caixa Postal 147, CEP 11446-002 - Guarujá - SP. Fale com a redação:
marketing@marinasnacionais.com.br. Produção: Factum Design Gráfico. Tel.: (11) 99707-0241
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nossa flora

nossa fauna

Canárioda-terra

Uvaia
Fruta de sabor azedo, seu
consumo traz diversos
benefícios para a saúde

Rodney Domingues

Denis Zabin Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Cobiçado pelo seu canto
melódico, é um dos pássaros
mais traficados no Brasil

O

Canário da Terra (Sicalis flaveola brasiliensis)
possui um canto lindo e melódico. Isso o faz
presa de cativeiros (está entre as 10 espécies
mais apreendidas, de acordo com o IBAMA). Alimenta-se de sementes no chão e o bico é eficiente em
esmagar e seccionar as sementes, sendo portanto,
considerada predadora e não dispersora de sementes. Mede cerca de 13 centímetros e pesa aproximadamente 20 gramas. Os machos têm plumagem amarela rajadas escuras e as fêmeas e os indivíduos jovens
são rajadas pardas. Pode utilizar ninhos abandonados de outros pássaros, sobretudo do joão-de-barro.
A fêmea põe em média quatro ovos que são chocados
por 14 ou 15 dias. Ao atingir quatro a seis meses de
vida, os machos começam a cantar. Seus principais
predadores são aves de rapina e cobras. O nome científico vem do grego sikalis, pequeno, e do latim, flaveola, diminutivo de flavus, amarelo, e pode ser entendido como “amarelinho”. É possível encontrá-lo
em quase todo o território nacional. Caçar ou comercializar aves silvestres é crime federal inafiançável.

A

uvaia (Eugenia uvalha) pertence à família
Myrtaceae e é uma espécie nativa da mata
atlântica. Seu nome em tupi significa “fruto
azedo”. Tem coloração amarela, aroma suave e polpa
azeda. Muito utilizada para sucos, compotas, geleias
e sorvetes, possuindo alto teor de vitamina C e A.
Seus nutrientes e antioxidantes a tornam uma ótima
aliada do sistema imunológico, fortalecendo contra
gripes e resfriados. Fonte de betacaroteno, estimula
a produção de colágeno, proteína essencial para auxiliar na formação de ossos, cartilagens, tendões e pele.
Mas tem manejo difícil por amassar, oxidar e ressecar muito facilmente. O chá feito com suas folhas
combate a hipertensão e o colesterol alto. Tem função importante em projetos de reflorestamento pois
atrai várias espécies de pássaros. Exala um perfume
característico. Pode alcançar de seis a treze metros
de altura com floração entre os meses de agosto e setembro e frutificação entre os meses de setembro e
janeiro. A madeira é utilizada apenas regionalmente, em moirões, estacas, postes, lenha e carvão.
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ações ambientais

Combate à poluição
por plásticos
A SEMAM do Guarujá esteve na Marinas Nacionais para falar
sobre consumo sustentável e excesso de plástico nos mares

A equipe da SEMAM do Guarujá e a tenda “Beat Plastic
Pollution”, em português Combata a Poluição pelo Plástico

E

m cumprimento ao calendário de atividades educativas para o meio ambiente do
Programa Bandeira Azul, a Marinas Nacionais recebeu no dia 15 de outubro de 2021, a tenda “Beat Plastic Pollution”, em português Combata a Poluição pelo Plástico, realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM)
do Guarujá.

O evento contou com a equipe da SEMAM para
explicar aos participantes a necessidade da redução do consumo de produtos feitos de plástico descartável. A conscientização pelo consumo
sustentável é uma das ferramentas imprescindíveis para reduzir os impactos ambientais nas
zonas costeiras e melhoria na qualidade do ambiente marinho.
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Os resíduos estão agrupando no mar devido à influência das correntes marítimas e formam ilhas
oceânicas translúcidas que flutuam rente à linha da água e se tornam imperceptíveis aos satélites

Ilhas de plástico
A massiva utilização de plásticos causou uma
gigantesca concentração de resíduos nos oceanos, que são arrastados pelas correntezas, acumulando-se nos principais vórtices oceânicos:
dois no Pacífico, dois no Atlântico e um no Índico.
Procedentes de terra firme e do tráfego marítimo, são cerca de 8,3 bilhões de toneladas de plásticos que chegam à água, de acordo com estimativas da Universidade da Califórnia. Toda essa carga
destrói os ecossistemas marinhos, provocam a
morte de mais de um milhão de animais por ano.
Pequenas comunidades que vivem da pesca estão
com suas subsistências seriamente comprometidas. O Greenpeace denuncia que 85% do plástico
no mar está abaixo d´água ou preso no gelo do
Ártico o que pode piorar esse quadro tão catastrófico.
Pesquisadores da Universidade do Havaí descobriram que os descartáveis que usam polietileno,

um dos plásticos mais usados, emitem gases de
efeito estufa, como o etileno e o metano, quando
se descompõe ao sol, agravando o aquecimento
global.

Projeto “Nossos Mares”
Outro projeto da SEMAM é o Projeto Nossos
Mares que, por meio de uma parceria com a entidade ambiental S.O.S. Rio do Peixe, instalou um
ponto de entrega voluntária na Praia do Perequê
para os pescadores descartarem materiais recolhidos nas redes de arrasto de camarão. A ação
acontece incorporada às atividades do Projeto
Amigo Pescador, que prevê a doação de um kit
com sacos de lixo e luvas aos pescadores.
Em apenas dois meses de execução, o projeto já
contabilizou a triagem de mais de 800kg de resíduos, que são destinados então às cooperativas
de reciclagem ou encaminhados para a disposição ambientalmente adequada.
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recomendações

Finalmente, a
temporada
Depois de tanta restrição, é hora de aproveitar o mar com tranquilidade
e segurança, seguindo algumas recomendações

C

hegou a hora de conferir as condições do
barco, material de salvatagem e documentação antes de realizar passeios. É bom se
divertir, mas acima de tudo, com segurança e
responsabilidade.

>> Confira o funcionamento dos equipamentos de
navegação e do rádio de comunicação.
>> 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.

>> Faça a manutenção correta da sua embarcação,
confiando os cuidados a pessoas ou empresas capacitadas.
>> 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.
>> Não polua mares, rios e lagoas. Retorne com os
resíduos gerados no mar, dando a correta destinação
em terra e mantenha distância de animais marinhos.

>> Programe os passeios com antecedência, evitando
possíveis filas no posto de abastecimento.
>> Verifique os documentos exigidos e a quantidade de
material de salvatagem, que deve ser adequada à
lotação do barco.
>> Lembre-se de reservar cerca de um terço de
combustível como reserva de segurança ao planejar
seus passeios.

Fotos: Rodney Domingues
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>> Não provoque barulho excessivo ao atracar ao lado
de outros barcos. Festas e reuniões sociais ou música
alta podem atrapalhar os momentos de lazer de outras
pessoas. Gentileza e a ponderação garantem um bom
convívio social, sem conflitos.

>> Lembre-se que é obrigação do navegador prestar
solidariedade ao presenciar situações de risco que
necessite atendimento de socorro. Seja prestativo.
>> Informe 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) 3305-1421,
Ramal 224 e o rádio ID 7*82334.

Horário de funcionamento
Confira o horário especial de funcionamento durante os feriados do Natal e Ano Novo:
Sexta-feira, 24/12
Administrativo, operacional, conservação, posto de
abastecimento, lavanderia e restaurante:
das 8h às 13h.
Sábado, 25/12
NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE (somente portaria)
Sexta-feira, 31/12
Lavanderia: das 8 às 13h.
Administrativo, operacional, conservação, posto de
abastecimento e restaurante: das 8h às 17h.
Sábado, 01/01
NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE - Somente plantão
náutica, restaurante, posto de abastecimento e
conservação: das 10 às 17h.
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excelência

Prêmio Baleia de Ouro
do Bombarco

Fotos: divulgação Bombarco

Marinas Nacionais leva prêmio de excelência do
portal Bombarco que busca incentivar a qualidade na
prestação de serviços náuticos

O evento da premiação Baleia de Ouro foi realizado
no coração de São Paulo, no Terraço Itália

N

o dia 3 de novembro de 2021, em um jantar
no Terraço Italia, na cidade de São Paulo, a
Marinas Nacionais ganhou o título de Excelência em Marinas do Prêmio Bombarco Baleia de
Ouro 2021, maior premiação do setor náutico no
Brasil. Outras duas marinas foram avaliadas por um
júri técnico e também por voto popular online.
Entre os critérios avaliados, estavam a infraestrutura adequada, capacidade para atender embarcações de grande porte e segurança, assim como
questões ambientais, que são uma grande preocupação em relação aos complexos náuticos.

O responsável pelo setor de atendimento a
clientes da Marinas Nacionais, Marco Rogério
Rodrigues, destacou que o prêmio foi um esforço
coletivo persistente no dia a dia. “Conquistar o
prêmio Baleia de Ouro 2021 só foi possível graças
ao empenho de toda a equipe de colaboradores e
parceiros, uma recompensa aos investimentos
realizados constantemente. Em nome da Marinas
Nacionais, fica aqui o meu agradecimento também à votação popular online que carinhosamente recebemos de nossos clientes, amigos e
parceiros.”
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O representante da Marinas Nacionais no evento, Marco Rogério Rodrigues com o
integrante do júri especial do prêmio do Bombarco, Mario Bandeira

Acima, todos os
vencedores do
Baleia de Ouro em
diversas categorias

Ao lado, Marcio
Ishihara, diretor do
Bombarco e
idealizador do
prêmio

O Prêmio Bombarco
Criado em 2019, o Prêmio elege os melhores barcos
fabricados no Brasil. Neste ano, foram incluídas as
estruturas náuticas, com a categoria “Excelência em
Marina”. Márcio Ishihara, diretor do portal Bombarco,
explica que, com a expansão da frota de barcos, há
uma demanda reprimida por vagas para abrigar
todas essas embarcações. “Temos um déficit de
vagas para embarcações de esporte e recreio no
Brasil. A produção segue em crescimento, mas o
número de vagas não acompanha essa mesma
quantidade”, explica. “Para elevar o nível de prestação de serviços no Brasil, a premiação servirá para
dar uma referência do que tem de mais moderno em
marinas, olhando para o crescimento do mercado e
desenvolvimento de forma saudável”, avalia o
idealizador do prêmio.
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SST

Exercício de
emergência

Fotos: Rodney Domingues

Simulação é realizada anualmente para medir a capacidade
efetiva do primeiro atendimento a emergências

O posto de combustível foi o palco para a simulação de emergência, no caso,
um princípio de incêndio durante o abastecimento de embarcação

A

Marinas Nacionais possui uma Brigada de
Incêndio e um Grupo de Ação e Prevenção
Ambiental (GAPA), formado por colaboradores voluntários, que está apta a prestar o primeiro
atendimento a emergências, amenizando os efeitos
de um sinistro, prevenindo que mais danos sejam
causados ao meio ambiente e ao patrimônio e zelando sempre pela segurança dos usuários.
Anualmente, é realizado um simulado para treinamento dos integrantes dos dois grupos. Nesse
ano, o exercício foi realizado no posto de combustível, com um barco que supostamente tenha um

princípio de incêndio durante o abastecimento.
Participam também da atividade a empresa Alpina
Briggs, contratada pela Marinas Nacionais para o
atendimento como segunda resposta a emergências ambientais.
O simulado, que é exigência da CETESB, serve para
aumentar a confiança dos colaboradores e melhorar
os procedimentos adotados. “O tempo de resposta
foi muito bom”, afirma Marcio Falcão, bombeiro civil
da Marinas Nacionais. “O exercício cumpriu sua função de relembrar os ensinamentos que são passados
anualmente aos integrantes da brigada.”
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A Brigada de Incêndio e do GAPA recebeu
algumas orientações da equipe de contenção
de danos ambientais da Alpina Briggs

Cordão de contenção
O GAPA utilizou as barreiras de absorção para conter possíveis vazamentos de óleo ou combustível.
Em seguida, a equipe da Alpina Briggs participou
mostrando como se utiliza barreiras de contenção
especiais para áreas abrigadas e absorvedores de
óleo e produtos químicos.
O objetivo principal é deixar os integrantes fami-

O GAPA fez o cordão de isolamento
com absorventes para conter um
possível derramamento de
contaminantes

liarizados com os procedimentos estabelecidos pelo
Plano de Emergência da Marinas Nacionais. Também são observados se os equipamentos de segurança funcionaram de forma correta se a capacidade
de resposta foi efetiva.
Ainda que bastante treinados, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros, que tem capacidade técnica de lidar com qualquer tipo de emergência.

Quem faz a segunda resposta de
contenção é a Alpina Briggs,
empresa contratada pela Marinas
Nacionais

As equipes reunidas após
o treinamento para
avaliação do resultado do
exercício
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Empório La Marina

novidades para o barco e para você

Casa do
Engenho
Fotos: divulgação

A cachaça premium da Casa
do Engenho tem o processo de
envelhecimento realizado em
tonéis de madeira

Apito barulhento

Fotonativa

O Hyperwhistle é o apito com som mais alto
do mundo. Chega a 142 decibéis, ou seja, produz um ruído mais alto do que um avião ou
uma banda de rock, alcançando 3km de distância. Utilizado em emergências por alpinistas, trilheiros, passeios de barco e, inclusive,
mergulho subaquático. Naturalmente, faz-se
necessário o uso de protetor auditivo, incluído
e reutilizável, pois o uso contínuo sem proteção pode causar a perda da audição.

A

cachaça é reconhecida como a bebida
alcoólica tipicamente brasileira, sendo o destilado mais apreciado no Brasil e o terceiro mais consumido no mundo. A
Cachaça Casa do Engenho Premium é produzida na Fazenda Morro Azul, em Mococa, no
interior de São Paulo. Envelhecida por 4 anos
em tonel de carvalho e 3 anos no jequitibá. A
combinação de um solo rico, a altitude da região e límpidas minas d’água compõem um
excelente terroir, fazendo da natureza uma
preciosa e gentil aliada, proporcionando 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. Você encontra a
Cachaça Casa do Engenho Premium no Empório La Marina.

Super carregador
portátil
O Aiko Nano II é um carregador potente e ultraportátil
que serve para carregar com rapidez seus gadgets ou
notebook. Usando a tecnologia de nitreto de gálio
(GaN), que suporta voltagens mais altas e gera menos calor, consegue entregar mais corrente elétrica.
Compatível com iPhone, iPad, MacBook (Air e Pro),
celulares Samsung e Sony e notebooks Dell, HP, Lenovo e Microsoft. Como exemplo, um MacBook Air
2020 pode ser carregado em menos de 2 horas com o
modelo de 65W. Ainda tem duas opções de 30 e 45W.
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gastronomia

Novidades
para o verão

Fotos: Rodney Domingues

Opção para vegetarianos, La Marina apresenta um delicioso
Risoto de alho-poró e drinks de gin, a bebida da moda em
bares e restaurantes

Risoto de Alho-poró
é um clássico. A
receita do La
Marina leva a
maciez e a crocância
da Pupunha
grelhada, Emulsão
de salsinha e um
saboroso Sofrito de
legumes. O chef
Francisco Sousa
sugere
acompanhamento
de vinho branco

Queridinho em bares e restaurantes nos últimos anos,
o gin tem gosto que lembra a mistura de frutas cítricas
e ervas. Nas sugestões do La Marina, o tradicional e
refrescante Gin Tônica e, ao lado, o Gin Sevilla da
Tanqueray, com notas de laranja de Sevilla
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O RI e o meio ambiente
O Regulamento Interno é um documento importante para a
relação contratual entre a Marinas Nacionais e o cliente

5.12. Meio Ambiente

O cliente deve cumprir integralmente o Código de Conduta Ambiental da Marinas Nacionais, o Código Florestal Brasileiro e todas as demais legislações existentes a
respeito do tema.
5.12.3. Navegação
Para navegar no Canal de Bertioga, o marinheiro deve obedecer à sinalização exposta e aos critérios estabelecidos
pela NORMAM nº 3 – Normas da Autoridade Marítima
para amadores, embarcações de esporte e/ou Recreio.
Todo resíduo gerado durante a navegação, obrigatoriamente deve ser armazenado e despejado na marina ou em
qualquer local onde a embarcação estiver atracada, sendo
expressamente proibido o lançamento destes na água.
Penalidades: Pena prevista na legislação vigente à época dos fatos (atualmente Lei n.º 9.605, de 12/02/1998,
Capítulo V, Seção III, art. 54) e na NORMAM n.º 3 – Normas da Autoridade Marítima para amadores, embarcações de esporte e/ou Recreio.
5.12.4. Agressão à fauna e flora
Não é permitido capturar, agredir, molestar ou matar os
animais silvestres. Qualquer um destes delitos é considerado crime ambiental, conforme prescrito na legislação
vigente (atualmente Lei nº 9.605, de 12/02/1998, Capítulo
V, Seção I, art. 29).
Não é permitido danificar ou agredir a vegetação nativa.
Qualquer um destes delitos é considerado crime ambiental, conforme prescrito na legislação vigente (atualmente
Lei n.º 9.605, de 12/02/1998, Capítulo V, Seção II, art. 38).
5.12.5. Emergências ambientais
5.12.5.1. Derramamento de óleo oriundo da embarcação

a) Providências
• Comunicar imediatamente à portaria ou ao Setor de
Meio Ambiente para que sejam tomadas as devidas providências correspondentes à limpeza do local e da proteção das demais áreas;
• Disponibilizar imediatamente o marinheiro para auxílio
em todas e quaisquer das providências necessárias.
b) Materiais de emergência
• Todos e quaisquer gastos decorrentes das providências
correspondentes à limpeza do local e da proteção das
demais áreas devem ser pagos / reembolsados à Marinas
Nacionais.
c) Resíduos gerados na operação
• Todos e quaisquer resíduos resultantes da operação de
limpeza e da proteção das demais áreas são de inteira
responsabilidade do gerador. Caso o mesmo não tenha
local de destinação, a Marina Nacionais disponibilizará
uma área de armazenamento dos resíduos, sendo certo
que será cobrado valor correspondente ao encaminhamento para tratamento.
5.12.5.2. Resíduos de água de porão com óleo
a) Providências
• Comunicar imediatamente à portaria ou ao Setor de
Meio Ambiente para que seja disponibilizado o uso do
equipamento de sucção da mesma;
• Disponibilizar imediatamente o marinheiro para uso
do equipamento de sucção da mesma;
• Proibido o lançamento deste resíduo na bacia e/ou nos
hangares.
b) Tratamento residual
• Todos e quaisquer gastos decorrentes do tratamento
químico deste resíduo devem ser pagos / reembolsados à
Marinas Nacionais.

Rodney Domingues

D

ocumento importante para o bom funcionamento das atividades da Marinas Nacionais,
o Regulamento Interno do Cliente estabelece os procedimentos que os donos dos barcos e os
frequentadores devem seguir, de acordo com a legislação vigente e normas regulamentares.
Nesta edição, apresentamos o item 5.12 (segunda
parte), cujo título é “Meio Ambiente”. Confira as recomendações no texto transcrito abaixo e não deixe
de solicitar uma cópia do Regulamento Interno ao
setor de atendimento ao cliente.

17
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9 vezes
Bandeira Azul

Rodney Domingues

Mais uma premiação, a nona consecutiva, demonstra
o comprometimento da Marinas Nacionais com o
Programa Bandeira Azul

A coordenadora do Programa, Leana Bernardi, com os colaboradores:
nona bandeira azul que tremulará na temporada 2021/2022

N

o dia 2 de de dezembro de 2021, a Marinas Nacionais hasteou mais uma bandeira, referente à temporada 2021/2022.
Trata-se da nona premiação consecutiva do Programa Bandeira Azul, que atesta o cumprimento
de uma série de critérios com foco em gestão
ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e
responsabilidade social que devem ser atendidos, mantidos e comprovados anualmente.
A cerimônia, que teve a participação da coordenadora do programa no Brasil, Leana Bernardi,
marca principalmente o início de uma nova etapa:

a manutenção das adequações feitas para atender
aos requisitos do programa e o planejamento de
melhorias.
Criado pela Foundation for Environmental Education (FEE), o Programa Bandeira Azul é um prêmio de caráter socioambiental amplamente reconhecido em todo mundo e cujo operador no Brasil é
o Instituto Ambientes em Rede (IAR).
O prêmio tem de passar por três instancias de
avaliação, inicialmente pelo operador Nacional do
Programa que encaminha as informações ao Júri
Nacional e finalmente pelo Júri Internacional que
tem a palavra final.
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Baía de Disko
O

nível dos mares está subindo após milhares de anos relativamente estável. Globalmente, aumentou cerca de 20 centímetros desde o início do século 20 e mais de 5 centímetros
apenas nos últimos 20 anos. A maior fonte única de aumento é o
derretimento da camada de gelo da Groenlândia: cerca de 300 gigatoneladas de água por ano no oceano. Na foto, um iceberg flutua na
Baía de Disko, perto de Ilulissat, na Groenlândia.
Foto: NASA Saskia Madlener 2.0 Generic CC BY 2.0
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Aluguel de barcos descomplicado

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

