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Mangues

Rodney Domingues

Berçários naturais que protegem diversas espécies de peixes, os
mangues são importantes para a redução do aquecimento global

Treinamentos afirmam a
importância da segurança
dos usuários para a
Marinas Nacionais

Restaurant La Marina
investe em novos sabores
para surpreender os
paladares

Para contornar a pandemia,
setor de meio ambiente
inova na abordagem para
conscientização

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

CREDIBILIDADE
se conquista!

Seguro

Náutico

é assunto para

especialista.

Seja qual for o tamanho da sua paixão
pelo mundo náutico, marca ou modelo
preferido, a Safe Boat Seguros tem o
seguro náutico certo para o seu barco,
com diferenciais exclusivos para você.

Confie o seu patrimônio a quem
realmente entende do assunto.

Exclusividade
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Carta ao leitor

Fotonativa

Somos seres
gregários

A

para alcançar o público com informações, inclusive em colaboração com parceiros como a Prefeitura Municipal do Guarujá. Publicamos materiais
educativos e conscientizadores como o que
destaca a importância de um ecossistema que nos
cerca: os manguezais. Recomendo a leitura da
matéria que trata desse importante assunto nesta
edição.
Até a próxima!
Juan Alfredo Rodriguez, sócio administrador

Rodney Domingues

vacina chegou e conseguiu salvar não
apenas nossas vidas, mas nossas almas. O
ser humano é um ser gregário e desfrutar
de momentos de lazer em família ou com amigos
faz um bem danado à alma. Mas não esmorecemos.
Continuamos seguindo as recomendações preconizadas pelas autoridades de saúde para deixarmos
definitivamente para trás a pandemia.
Esta edição da revista Marinas Nacionais traz as
novidades para comemorarmos essa nova fase com
novos pratos do Restaurant La Marina. Afinal, comer é um ato social que vai para além das necessidades básicas de alimentação, ocupando um papel
central nas interações sociais.
Para realizarmos bem nossa prestação de serviços temos investindo constantemente em segurança. Nossos profissionais e nossa equipe voluntária de brigadistas recebe treinamentos anuais, de
acordo com a legislação, normas regulamentadoras e princípios de higiene, saúde e segurança do
trabalho. Inclusive os marinheiros que prestam
serviços aos nossos clientes têm oportunidade de
receberem orientações para prevenção e controle
de riscos. Acompanhe o nosso empenho em nossa
reportagem.
Outro aspecto que demos destaque nessa edição
é o meio ambiente. Em um ano de restrições de
atividades presenciais, procuramos outros meios

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

4
nossa flora

nossa fauna

Atobápardo

Cambuci
Fruto adocicado,
atrai muitas aves
na floração e
frutificação

Webysther Nunes CC BY-SA 4.0

Henrique Pinto - domínio público

Exímio pescador, ave é capaz de
avistar seu alimento a grandes
alturas, capturando-o num
mergulho quase vertical

C

onhecido também como alcatraz-pardo, toba,
mergulhão, mambembo, mumbebo, tem o
nome científico Sula leucogaster. Tem uma
impressionante envergadura de 132 até 155 cm e tamanho entre 64 até 85 cm. O macho tem as patas de
um tom forte de amarelo e suas penas são mais escuras do que as da fêmea, cujas patas são bem claras e
de um tom de amarelo desbotado. O bico tem a ponta
rosada enquanto o do macho é todo amarelado. Vivem em bando em cima de barcos de pesca, onde
podem pousar para descansar e às vezes conseguir
um peixe jogado do barco. Vislumbra o peixe mesmo
a grandes alturas e de lá despenca, numa reta quase
vertical, com asas abertas, unindo-as ao corpo que
penetra na água num mergulho magistral, de onde
emerge trazendo no bico um peixe, que engole antes
de voar. Às vezes, pesca em voo rasante, com pequenos mergulhos. As suas principais presas são os peixes-voadores e lulas. Ocorre entre o sudeste e o nordeste brasileiro. Fonte: WikiAves

O

Cambuci é uma árvore frutífera nativa da
Mata Atlântica. Está ameaçada de extinção
por ser fortemente explorada em função de
sua madeira de excelente qualidade para a fabricação
de ferramentas e utensílios básicos e pelo desmatamento provocado pelo crescimento das cidades.
Pode atingir entre 3 a 5 metros de altura. O fruto é
adocicado, um tanto ácido, com polpa carnosa e perfume intenso, pode ser consumido in natura e para
compotas, sucos, doces e geleias, além de bebidas
alcoólicas como cachaças e licores. Pode ser encontrada desde Minas Gerais, Rio de Janeiro, até São
Paulo. Frutifica no final do Verão e do Outono, devendo ser colhido pois logo caem do pé e podem rachar no impacto com o chão. Já a floração se dá entre
os meses de agosto a novembro, com flores grandes
e brancas, atraindo muitas aves nesta fase e na fase
de frutificação. O nome cambuci é de origem indígena e deve-se à forma de seus frutos, parecidos com
os potes de cerâmica que recebiam o mesmo nome.

REPRESENTANTE

COMPRE, TROQUE OU
VENDA SUA LANCHA

BARCOS NOVOS DO ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS
SEMINOVOS MULTIMARCAS

VISITE NOSSA LOJA NAS MARINAS NACIONAIS

WWW.UNINAUTICA.COM.BR

13 3326-6066 | 13 99616-6060

ações ambientais

Ação para o
Planeta
Marinas Nacionais distribuiu mudas originárias da mata
atlântica em comemoração ao Dia da Terra

Os marinheiros participaram ativamente levando mudas de espécies frutíferas

E

m comemoração ao Dia da Terra, no dia 22
de abril, a Marinas Nacionais distribuiu
mudas de árvores frutíferas, araçá goiaba,
pitanga e grumixama, aos frequentadores. A ação
vem de encontro com o tema escolhido pelo portal Earthday.org para 2021 que é “Restaure Nossa
Terra”.
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente relata que é registrada uma nova doença
infecciosa a cada quatro meses e, dentre essas
doenças, 75% vêm de animais, como é o caso da
SARS-CoV-2, provocado pelo novo coronavírus.
Daí a importância de promover a proteção do meio
ambiente, dos animais e dos ecossistemas, pois é a
única forma de salvar o planeta.
As mudas distribuídas são originárias da mata

atlântica. A grumixama deve ser plantada em solo
profundo, bem drenado e rico em matéria orgânica. Apesar de rústica, é vulnerável a infecções,
principalmente à do fungo da ferrugem (Puccinia
psidii) e da antracnose (Colletotrichum gloeosporioides). A produção começa a se dar a partir do
quarto ao quinto ano após o plantio.
Já o araçá goiaba requer um buraco de 0,50 cm x
0,50 cm x 0,50 cm, assim sendo a muda terá bastante espaço para produzir as primeiras raízes e se
desenvolver. Acrescente terra orgânica bem solta
e fofa.
O pé de pitanga se adapta facilmente em vários
climas e regiões, gosta de sol e solo úmido. Pode
ser plantada em quintais, jardins e até mesmo em
vasos.
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ações ambientais

Contra o
mosquito
Colaboradores se voluntariaram para eliminar criadouros
do mosquito transmissor da dengue

A equipe atrás de possíveis criadouros: detergente líquido e cloro em focos para combater as larvas

C

ausada pela espécie fêmea do mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma infecção viral. O
primeiro caso registrado no Brasil pelo Ministério da Saúde foi em 1981. Desde então, a doença tem sido um problema de saúde pública e a melhor forma de se prevenir é o combate e eliminação
ao mosquito transmissor.
Pensando nisso, colaboradores da Marinas Nacionais realizaram em abril um mutirão atrás de possíveis criadouros do mosquito que se prolifera ao depositar os ovos em locais com água parada, como
pneus, garrafas, vasos de plantas, entre outros. Diferente do que se acredita, o mosquito já se adaptou
e consegue se reproduzir em água suja.

A equipe usou cloro em flocos e detergente líquido em valas e caixas coletoras de água, além de
recolher resíduos que podem se tornar criadouros.
“É importante ressaltar que o combate à dengue
deve ser um esforço coletivo, por isso é fundamental o engajamento de todos”, ressalta Isaías Geremias, do setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.
Assim como a Chikungunya e o Zika vírus, a dengue não possui vacina e nenhum medicamento ou
tratamento específico. Após os sintomas, é usado
analgésicos para as dores e paracetamol para a febre, além de cuidados para a reidratação corporal.
Porém, um médico sempre deve ser consultado.
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A lama cheia de vida
Com solo lamacento, mau cheiro e árvores com raízes expostas, os manguezais
exercem importante papel à vida do planeta

Bando de biguás, ave com muitas qualidades aquáticas, que costuma ser visto
ao lado de garças e utilizam as árvores secas nos manguezais para dormir

I

magine o estranhamento dos portugueses,
na época da chegada ao Brasil, no século
XVI, ao ver aquelas grandes áreas de mangue, com lama fedida e um emaranhado de raízes
expostas. Muitas dessas áreas, presentes apenas nas regiões tropicais ou subtropicais, no encontro do rio com o mar, foram aterradas e destruídas.
Demorou algum tempo para entender a importância desse ecossistema para a sustentabilidade do planeta. O mangue é capaz de sequestrar de quatro a cinco vezes mais carbono do
que uma floresta de continente, contribuindo
no combate ao aquecimento global.

Se em pé o mangue ajuda no equilíbrio do planeta,
derrubá-lo provoca um prejuízo dez vezes maior de emissão de dióxido de carbono (CO2) do que o desmate de
áreas continentais. Isso porque as raízes das espécies contidas no mangue acumulam grande parte do carbono.

Valor econômico
Considerado área de preservação ambiental (APA), os
manguezais são berçários naturais que protegem diversas espécies de peixes, crustáceos, mariscos, aves e
até mamíferos. A decomposição anaeróbica da matéria orgânica (que causa o cheiro mal), fornece nutrientes para a cadeia alimentar dos organismos marítimos e terrestres.

9

Fotos: Rodney Domingues

O manguezal oferece um verdadeiro banquete
às Garças-brancas que se alimentam
basicamente de peixes, pequenos anfíbios,
crustáceos e outras espécies de animais
aquáticos de pequeno porte

A importância econômica é um dos destaques de
um estudo de 2015 que estima que o rendimento da
exploração sustentável do mangue equivalha de
US$ 33 a 57 mil por hectare/ano.
Os mangues ajudam a atenuar o processo de erosão costeiro causado pelos fluxos rápidos e intensos de importantes rios (Cubatão, Mogi, Jurubatuba, Quilombo, Diana, Itapanhaú, Piacabuçu, Aguapeú e Branco) que nascem no alto da Serra do Mar
e deságuam no estuário de Santos.

Tipos de mangues
Os mangues se dividem em três categorias, o vermelho (Rhizophora mangle), mais próximos de cur-

sos d’água e cujas raízes ficam a maior parte do
tempo submersas. Mangue-preto, siriúba, seriba
(Avicennia schauriana), de cor castanho-calara
que possuí raízes expostas ao ar que sustentam a
árvore e o branco, tinteira (Laguncularia racemosa), com raízes expostas e adaptadas para troca de
oxigênio.
Abrigando uma considerável biodiversidade, os
manguezais sofrem com o desmatamento e a
ameaça constante de desastres ambientais, como
vazamentos de óleo. Para a conservação desse
ecossistema é necessário de políticas públicas
para permitir que possam continuar exercendo
seu papel na manutenção da vida no Planeta.
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Ambiente
seguro
Reciclagens, cursos e treinamentos são as ferramentas
da Marinas Nacionais para manter um ambiente
saudável e livre de acidentes

Tanto a brigada de incêndio
quanto profissionais em
atividades de risco passaram por
treinamentos

A

brigada de incêndio da Marinas Nacionais é
um grupo de pessoas, todos colaboradores,
treinados e capacitados para atuarem em
situações de emergências como prevenção e combate ao princípio de incêndio, primeiros socorros e
abandono de área. A missão é reduzir os danos ao
meio ambiente e ao patrimônio até a chegada do
socorro especializado e atuar no apoio.
Anualmente, a brigada deve passar por um treinamento para reciclagem dos conhecimentos, tanto teórico quanto prático. Este ano, no dia 5 de agosto, a
equipe realizou a simulação de um acidente com vítima na caixa d’água, com terreno em aclive. O treinamento incluiu desde a identificação da situação de
emergência até as medidas para o desencadeamento dos procedimentos necessários de primeiros so-

corros, até que se obtenha o socorro especializado.
Dentre outros exercícios práticos ministrados,
um deles foi com as mangueiras de água. Os participantes foram sempre acompanhados e supervisionados pelo instrutor do Centro Avançado de Treinamento em Emergências (CATE), o ex-oficial do
Corpo de Bombeiros Paulo Loyola e utilizaram todos os equipamentos de proteção individual (EPI´s)
necessários.
“O treinamento tornou os participantes competentes para todas as etapas das atividades da brigada, desde análise dos riscos existentes até o levantamento de possíveis causas de um sinistro para propor medidas corretivas para evitar a repetição da
ocorrência”, explica Marcio Falcão, bombeiro civil
da Marinas Nacionais.
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O instrutor do
CATE, o exoficial do Corpo
de Bombeiros
Paulo Loyola,
ministrou o
treinamento à
brigada de
incêndio

Cursos sobre NRs
Além do curso anual, os colaboradores recebem treinamentos exclusivos de sua área de atividade, como
o de líquidos inflamáveis, de acordo com a Norma
Regulamentadora (NR20) para os frentistas. Nele os
profissionais aprendem a manter afastado de fontes
de calor (faíscas, chamas), usar os meios de contenção a fim de não contaminar o ambiente, utilizar EPI
apropriado, entre outras recomendações.
Para os colaboradores que realizam trabalhos em
altura acima de dois metros do nível inferior, onde
haja risco de queda, foi ministrado o curso sobre a
NR 35, com vistas a prevenir acidentes típicos do

trabalho em altura, além de realizar técnicas de resgate e primeiros socorros

NR 10 para eletricistas
Nos dias 27, 28 e 29 de maio, foi ministrado aos eletricistas o curso de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, de acordo com a NR 10. O curso
abordou os cuidados e riscos que envolvem a eletricidade, os tipos de choques e as medidas de controle
de risco elétricos existentes. “Essas atividades são
ferramentas importantes para garantir ambientes
de trabalho seguros e saudáveis tanto aos colaboradores quanto aos empregadores”, completa Marcio.

Treinamento para marinheiros
No dia 23 de agosto de 2021, um grupo de marinheiros
também recebeu treinamento de atendimento a emergências
dentro da Marinas Nacionais. Além da demonstração prática
de combate a incêndio e primeiros socorros, foi realizado um
exercício para a retirada de vítima em difícil acesso. O local
escolhido foi a casa de máquina da embarcação. No resgate,
os brigadistas marinheiros aprenderam a usar o Colete
Imobilizador Dorsal (CID) que imobiliza a coluna cervical,
torácica e lombar superior, através de tirantes flexíveis fixos e
móveis. “Como o treinamento com o CID é muito demorado e
específico, repartimos as atividades em dois dias”, explica o
bombeiro civil da Marinas Nacionais, Marcio Falcão.
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Novidades
gastronômicas
Empenhado em trazer novos paladares e experiências, o cardápio do La Marina
ganhou uma nova massa e duas sobremesas, além de um couvert farto e variado

O

Couvert em um restaurante tem a
importância de preparar o paladar para
saborear a entrada ou o prato principal.
Por se tratar de um cartão de boas
vindas, o couvert recebe uma atenção especial.
“Pensamos na variedade e, claro, na qualidade
para não cansar os clientes habituais”, explica o
chef do La Marina, Francisco Sousa. Bem preparado o couvert acaba se tornando uma das
estrelas da refeição.

creme de alho poró com frutos do mar e emulsão
de salsinha e vagens.

Já o cardápio ganhou uma nova pasta: Gnocchi de
abóbora cabotiá, que acrescenta além da doçura e
maciez de seu paladar, grande quantidade de fibras,
vitaminas e diversos nutrientes. Acompanha um

Outra sugestão igualmente deliciosa é uma torta
de limão descontruída, onde a massa e o creme
são servidos separadamente. Deliciosamente
divina!

Para encerrar a refeição, nada melhor que duas
receitas tradicionais apresentadas de maneira
surpreendente. O mil-folhas de baunilha, uma
influência da pastelaria francesa que tem sabor
leve e referescante, servido com uma pasta de
castanha de baru, um tipo de amêndoa que ajuda
na redução do colesterol e um sorbet de morango
com pimenta rosa com seu sabor suave e perfumado.

Fotos: Francisco Sousa

Os couverts primam pela variedade sem deixar de contemplar a qualidade
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Prato novo, gnocchi de abóbora cabotiá ao creme de alho poró ao frutos
do mar e emulsão de salsinha e vagens

Deconstructed lemon pie, não
tem que não se agrada dessa
sobremesa

Sobremesa nova, leve e refrescante mil folhas
de baunilha, praliné de castanhas de baru e
sorbet de morango com Pimenta rosa
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Empório La Marina

novidades para o barco e para você

Um macarrão com valores
nutricionais maiores do que de
massa tradicional

Fotos: divulgação

Italiano
integral
Mostrando serviço
Um aspirador que mostra a que veio. O V15
Detect, da marca inglesa Dyson, possui um
sensor que mede, 15 mil vezes por segundo, a
quantidade e o tamanho das partículas de
poeira que está sugando. As informações são
mostradas em uma tela. Conforme a quantidade de partículas aumenta, o motor acelera
automaticamente. A tecnologia de detecção
funciona com um facho de laser que revela
todos os micro-organismos e poeiras invisíveis a olho nu, indicando onde é necessário
caprichar para sugar as partículas de pó microscópicas. Valor: US$ 700.

O

Spaghetti Integrale da Paganini é produzido com uma massa integral elaborada a partir de uma criteriosa seleção
de matérias-primas originárias da agricultura
“biológica”, cuja sêmola de grano duro integral
se obtém por meio de um método exclusivo de
processamento do melhor trigo de grano duro.
Além de serem mais saudáveis e saborosas, o
benefício está na maior quantidade de fibras,
que melhora o trânsito intestinal. Também ajudam a aumentar a energia devido aos seus níveis de carboidratos, mas sem picos glicêmicos
e fornece quantidades significativas de vitamina E, antioxidantes e outros nutrientes (como
minerais e vitaminas) essenciais para um perfeito equilíbrio do corpo. Não contêm conservantes, sódio ou gorduras saturadas. As massas
longas como o Spaghetti absorvem muito bem
os sabores e se tornam versáteis, tanto para molhos mais simples quanto para os mais condimentados. Disponível no Empório La Marina

Alcagüete de
coronavírus
O AerosolSense é um aparelho que monitora a
qualidade de ar e detecta, de forma confiável, se há
presença de patógenos, incluindo Flu A/B (Influenza), SARS-CoV-2 (Coronavírus) e/ou RSV (Vírus
Sincicial Respiratório) em uma área de aproximadamente 200 m². Desenvolvido pela ThermoFisher
Scientific, custa US$ 4.995, e possui um cartucho
que pode ser retirado depois de, no mínimo, duas
horas, e enviado dentro de uma sacola hermeticamente fechada a um laboratório de análise.
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Cuidando do Meio
Ambiente
Reciclagem de conhecimentos e treinamento de
procedimentos foi o objetivo de apresentação ao GAPA

A equipe da aLBriggs demonstrou equipamentos utilizados em emergências ambientais

P

ara prevenir derramamentos de contaminantes no solo ou na água em caso de qualquer acidente, a Marinas Nacionais possui
um Grupo de Ação e Prevenção de Acidentes, o
GAPA, que é formado por colaboradores voluntários. Anualmente são realizados cursos para reciclar os conhecimentos e treinar na prática procedimentos de contenção dos quais o grupo é responsável.
A equipe da aLBriggs, empresa especializada
nesse tipo de atendimento de ocorrência, esteve na
marina no dia 11 de agosto, para realizar uma apresentação dos equipamentos utilizados. São separa-

dores de água e óleo, barreiras de contenção especiais para áreas abrigadas e absorvedores de óleo e
produtos químicos, disponíveis na forma de mantas,
turfa absorvente, barreiras e kits emergenciais.
O GAPA faz parte do Plano de Emergência Individual (PEI) da Marinas Nacionais para atender às
exigências das legislações ambientais vigentes, entre elas as estabelecidas pela resolução Conama
398, de 2008. “É muito importante a equipe receber
treinamento teórico sobre acidente com óleo para
realizar um combate rápido”, completa o responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais, Isaías Geremias.
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O RI e o meio ambiente
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, 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.

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.
5.12.1. Comprometimento Bandeira Azul
A certificação da Bandeira Azul possui uma visão estratégica em relação ao meio ambiente, ou seja, agimos
em função de controlar os riscos ambientais em conjunto com as oportunidades de melhoria na marina.
A participação do cliente é indispensável, pois todos
devem estar comprometidos com a proteção dos recursos naturais e a prevenção do meio ambiente,
agindo de modo a evitar a poluição, aliando à necessidade de lazer e qualidade dos serviços prestados
pela Marinas Nacionais.
5.12.2. Operações
É tratado como operacional todo trabalho que envolve lavagem de embarcações, esgotamento sanitário, abastecimento de combustível e Navegação.
a) Lavagem das embarcações
A lavagem das embarcações é permitida tanto em
vagas secas (hangares) quanto em vagas molhadas
(bacia de atracação e píeres). No entanto, para evitar
com que as águas residuais do porão sejam lançadas
com óleo, a embarcação deve ter instalado um separador de água e óleo.
Toda lavagem de embarcação deverá ser realizada
com produtos que não agridam ao meio ambiente,
sendo permitido somente o uso de produtos biodegradáveis ou produtos específicos para lavagem

Rodney Domingues

O Regulamento Interno é um documento
importante para a relação contratual
entre a Marinas Nacionais e o cliente

náutica, com as devidas certificações.
Penalidades: Descartar água residual do porão com
óleo lubrificante, diesel ou outro combustível, no
hangar ou em qualquer pavimento da marina, está
sujeito à multa, que poderá ser acrescida dos custos
com gastos de material de emergência utilizado na
remoção do produto, bem como dos custos com destinação do resíduo e/ou efluente.
Descartar água residual do porão com óleo lubrificante, diesel ou outro combustível nas áreas verdes
ou na água está sujeito à multa, bem como à 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).
b) Esgotamento sanitário das embarcações
Ao adentrar as áreas molhadas da marina, a embarcação deve estar com o tanque séptico vazio, ao menos que a embarcação tenha tratamento próprio.
A Marinas Nacionais disponibiliza aos seus clientes uma estação móvel de sucção dos dejetos, tipo
pump out, para auxiliar no atendimento destas exigências. Para utilizá-lo, o marinheiro deve preencher a solicitação de uso de equipamento de sucção
junto à portaria.
O cliente deve disponibilizar o marinheiro para o
manejo do equipamento.
Não é permitido esgotar a caixa séptica das embarcações nas dependências da marina, próximo às
praias, no Canal de Bertioga e em áreas sensíveis.
Penalidades: A embarcação que lançar detritos sanitários de qualquer espécie, seja nas áreas secas e/ou
molhadas da marina, está sujeito à multa, bem como à
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).
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Desafios da pandemia

Reprodução

Workshop do Programa Bandeira Azul foi realizado online
assim como muitas atividades educativas da Marinas Nacionais

Reprodução dos vídeos que substituíram as atividades educativas presenciais

N

o dia 3 de maio de 2021, aconteceu o XIV
Workshop Nacional do Programa Bandeira
Azul. É a segunda edição online, por causa da
pandemia do novo coronavírus. O objetivo do evento é
unir a comunidade Bandeira Azul e auxiliar os gestores de praias, marinas e embarcações na preparação
da documentação dos candidatos ao prêmio para a
próxima temporada.
Ao todo, foram 58 participantes, de 18 municípios,
debatendo sobre assuntos pertinentes ao Programa
Bandeira Azul a nível nacional e internacional.

Temporada 2021/2022
O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul encaminhou a candidatura da Marina Nacionais para temporada Bandeira Azul 2021/2022 para ser apreciada
pelo Júri Internacional.
Um dos itens a serem atendidos pelos candidatos
estão a educação e conscientização ambiental. Com
as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, como a realização de atividades presenciais, o setor de meio ambiente em conjunto com o
setor de comunicação, preparou algumas atividades
para serem publicadas online.
Uma dessas atividades presenciais foi convertida
em um vídeo publicado nas redes sociais sobre o
aproveitamento de materiais para o desenvolvimento de uma horta vertical. As dúvidas e sugestões puderam ser deixadas nos comentários. Para quem não

sabe, horta vertical é uma técnica de plantio que usa
a superfície de uma parede como base, para quem
não dispõe de muito espaço.
Outras atividades convertidas para publicação nas
redes sociais foram três vídeos produzidos pelo setor
de meio ambiente sobre resíduos, outro para gerar
uma reflexão sobre a importância de fazer o descarte
correto dos itens que consumimos e mais um para o
reaproveitamento de resíduos para fazer um alimentador para pets.
Na Semana do Meio Ambiente, foram postadas nas
redes, publicações sobre a importância de diminuirmos a pegada de carbono na natureza, adotando três
medidas: preferir itens cultivados localmente, escolher embalagens recicladas ou recicláveis e diminuir
o desperdício de alimentos.

Parceiros
Entre as parcerias para divulgar conteúdos conscientizadores, esteve o Instituto Gremar, ONG que presta
serviço de monitoramento ambiental, reabilitação
de animais vitimados, entre outros, com o objetivo
de explicar um pouco da importância do oceano para
o meio ambiente.
No Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, a
parceria foi com a Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura Municipal do Guarujá, que produziu um
vídeo sobre a importância do ecossistema presente
na região.
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Mar de Salton
O

mar de Salton, na California (EUA), surgiu em 1905, após uma obra no Rio Colorado para irrigação ter sido destruída e milhões de litros de água tomaram a
área californiana, que faz parte de uma depressão desértica na falha tectônica
de San Andreas.
A praia que se formou, inicialmente banhada por águas cristalinas e que estimulou o
turismo e a mercado imobiliário da região, após décadas, tornou-se um cenário sombrio. Sem ter uma entrada ou saída que permitisse o fluxo da água, absorveu o sal e os
pesticidas e fertilizantes utilizados pelos agricultores da região. Atualmente milhões
de peixes mortos dominaram a área. Um documentário feito pela BBC, explica que a
pior parte não é a água ou a terra, mas o material que se encontra na parte inferior do
lago. A região é semitóxica, muito fedorenta e está rodeado por uma crosta química
salgada. No entanto, tem uma certa beleza.

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

