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Anfitriões
com orgulho
Rodney Domingues

A CIDADE DE GUARUJÁ SEDIA O WORKSHOP ANUAL
BANDEIRA AZUL E A MARINAS NACIONAIS RECEBE A
VISITA TÉCNICA DE GESTORES DE MARINAS E PRAIAS
DE VÁRIAS PARTES DO BRASIL

RESTAURANTE LA MARINA
PARTICIPA DO NATIVAS
360°, EVENTO QUE
FOMENTA A DIVERSIDADE
DE SABORES NATIVOS

LA MARINA LANÇA
A CAMPANHA PARA
DESESTIMULAR O USO DE
CANUDOS DESCARTÁVEIS
DE PLÁSTICO

NA SEÇÃO IMAGEM,
O ESPETÁCULO DA
PASSAGEM DAS BALEIAS
JUBARTE PELO LITORAL
NORTE DE SP

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

Fotonativa

www.safegroup.com.br

FAÇA O SEU
SEGURO NÁUTICO
COM QUEM ENTENDE!

SAFEBOAT, mais de 20 anos cuidando da sua tranquilidade no mar.
Fale agora com nossos consultores,
solicite uma cotação e conheça nossos diferenciais.
São Paulo
Guarujá
(Porto Marina Astúrias)

11 3672 6060
13 3354 5540

O

Rodney Domingues

O MUNDO ESTÁ
MUDANDO E
O SEU SEGURO
TAMBÉM.

Guarujá sempre se destacou pela natureza exuberante de suas 27 praias,
que atraem turistas de todos os lugares. Além de ser referência nacional pelos grandes investimentos no turismo, setor náutico,
hoteleiro e imobiliário, a cidade está se destacando pela preocupação ambiental. No caso
do Programa Bandeira Azul, um selo de distinção atribuído a praias e marinas que cumprem
requisitos de qualidade ambiental e segurança, a cidade possui duas certificações: a Praia
do Tombo há oito anos e nós, da Marinas Nacionais, nos aproximando do sexto ano!
Nada mais apropriado que, nesse momento
importante, onde cada vez mais a sustentabilidade se torna um diferencial comercial, que a
cidade abrigue o workshop anual da Bandeira
Azul. E a Marinas Nacionais se sentiu honrada
em ser anfitriã da visita técnica do workshop,
onde gestores de marinas de diversas partes
do país, puderam aprender com nossa experiência. É sempre enriquecedor esse diálogo
com pessoas que vivenciam os desafios de
nosso setor. Nesta edição, você encontrará a
cobertura do evento.
O leitor também poderá acompanhar as atividades socioambientais do restaurante La
Marina, onde o nosso chef executivo apresentou uma inédita combinação de receita tradicional com uma fruta nativa da Mata Atlântica,

o cambuci, em um encontro para valorizar essa
diversidade natural.
Outro importante assunto tratado é a preocupação com os acidentes de trabalho que
causam prejuízos bilionários ao país e que impactam, não apenas ao trabalhador, mas as
empresas contratantes. Nosso setor de saúde e
segurança está sempre à disposição para fiscalizar e orientar. Vale a pena conferir as dicas da
matéria.
Para finalizar, recebemos a notícia de que a
renovação da nossa candidatura da Bandeira
Azul já foi aprovada pelo comitê nacional,
aguardando agora a homologação do comitê
internacional. Nos enche de orgulho mas também de responsabilidade pelos constantes desafios que somos provados.
Até a próxima!
Juan Alfredo Rodriguez
sócio administrador da Marinas Nacionais

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.
Impressão: Graftipo Ltda. Tiragem: 1000 exemplares. Produção: Factum Design Gráfico. Tel.: (11) 2694-1170

Conscientizar
para prevenir

Teste seus
conhecimentos
DOIS DIVERTIDOS PASSATEMPOS PARA TESTAR SEUS CONHECIMENTOS
EM MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ACIDENTES DE TRABALHO: UM PREJUÍZO QUE PODE SER EVITADO

HORIZONTAIS: 1 - QUARENTENA 2 - SALVATAGEM 3 – TRICÔ 4 – ANEDOTA 5 - RARO 6 - FILA 7 - ALAGOAS 8 MANADA 9 - AMADORA 10 - RASO 11 - LIMONADA
VERTICAIS - 1 – QUATI 2 – MAR 3 – FAMA 4 – ASPIRINA 5 - CALADO 6 – ELDORADO 7 – ETANOL 8 – NAVEGAÇÃO
9 – ECOLOGIA 10 – PASSADA

HORIZONTAIS - 1 - Termo usado para definir o intervalo de tempo entre dois contratos de trabalho do marinheiro em embarcações
fundeadas na marina; 2 – Conjunto de medidas de resgate e manutenção da vida após um desastre; 3 – Tecido confeccionado à mão com
duas agulhas; 4 – Piada; 5 – O que não é comum; que poucas vezes se vê ou encontra; 6 – Raça de cão genuinamente brasileira; 7 – Estado brasileiro de siga AL; 8 – Rebanho de animais de grande porte, como, por exemplo, bois, búfalos, elefantes etc; 9 – Aquele que não
domina bem a atividade que exerce, revelando-se inábil ou falto de qualificação; 10 – De pouca profundidade; 11 – Suco natural de limão.
VERTICAIS - 1 – Animal mamífero de pequeno porte, de focinho afilado, cauda longa e anelada avistado em bandos e encontrado em
quase todo território brasileiro; 2 – Larga extensão de água salgada conectado ao oceano; 3 – Renome, notoriedade; 4 – Marca registrada
de medicamento formulado a partir do princípio ativo do ácido acetilsalicílico (AAS), indicado como analgésico e antipirético; 5 – Quieto,
mudo; 6 – Cidade lendária de ouro maciço, da época da colonização da América; 7 – Álcool etílico; combustível utilizado em automóveis;
8 – Ciência ou prática de planejar e executar uma viagem de um ponto de partida até um ponto de destino; 9 – Ramo da biologia que
estuda as relações entre os organismos vivos e entre os organismos e seus ambientes; 10 – Coisa pretérita; que decorreu; que passou no tempo.

CAÇA PALAVRAS
Neste caça palavras
encontre 10 animais
aquáticos brasileiros.

ORCA
BALEIA
TUBARÃO
GOLFINHO
ALBATROZ
BOTO
FOCA
TARTARUGA
TONINHA

Fotonativa
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SST

PASSATEMPO

GARÇA

Rodney Domingues
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E

m 2018, de acordo com dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho
(MPT), os acidentes de trabalho no País já causaram
a morte de 653 pessoas. Ainda de acordo com o
MPT, os gastos estimados com benefícios relacionados aos acidentes de trabalho ultrapassaram
R$ 1 bilhão no primeiro trimestre deste ano, somados auxílios-doença, aposentadorias por invalidez, pensões por morte e auxílios-acidente.
Mas, o que se pode fazer para evitar um acidente? “Em primeiro lugar, o trabalhador precisa
estar conscientizado sobre a importância dos
treinamentos, em aprender a lidar com ferramentas e produtos e principalmente, usar os equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados para a tarefa desempenhada”, explica Marcio
Falcão, bombeiro civil da Marinas Nacionais.
Um trabalhador acidentado causa vários transtornos, fora os prejuízos financeiros decorrentes de
uma sequela física e até mesmo psicológica para
ele próprio e a família. Já a empresa responsável
terá que arcar com as indenizações trabalhistas.

DOCUMENTAÇÃO E EPIS
A legislação brasileira é bem clara a respeito dos
deveres do empregador e do empregado. O contratante deve exigir do profissional o uso de EPIs
em atividades que oferecem riscos, como o uso
de protetores auriculares, capacetes, botas, cintos de segurança para trabalho em altura, óculos,
luvas etc. “É fundamental a fiscalização do empregador para que esses cuidados tornem-se hábitos incorporados ao cotidiano do trabalhador”,
alerta Marcio. “O setor de Saúde e Segurança no
Trabalho (SST) também pode orientar os profissionais que atuam dentro da marina.”
Para prestar serviços dentro da Marinas Nacionais, as empresas prestadoras de serviços devem
apresentar o CNPJ, o registro regular dos colaboradores, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional (PCMSO). “Esses documentos garantem que os prestadores de serviços estão em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) 7 e 9, exigidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego”, orienta Marcio.
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NOSSA FAUNA

NOSSA FLORA

Esquilo
Grumixama
Caxinguelê

O

caxinguelê (Guerlinguetus ingrami) é um
roedor típico do Brasil. Esguio, esperto e
ágil recebe também o nome de serelepe,
acutipuru, quatipuru, quatimirim, caxinxe e catiaipé.
São capazes de saltar a uma distância de 5 metros
de um galho para outro. Possuem cerca de 20 centímetros de comprimento mais a cauda com cerca
de 18 centímetros e podem chegar a pesar 300 gramas quando adultos.
Vivem em áreas da Floresta Amazônica e Mata
Atlântica, com presença rara em áreas movimentadas. Tem hábitos diurnos e é arborícola, descendo
das árvores apenas para buscar alimento ou enterrar com terra e folhas as sementes, dispersando-as.
Por ter os músculos das mandíbulas fortes e seus
dentes incisivos de crescimento contínuo, é necessário gastá-los em alimentos, de preferência duros.
Sua dieta também é composta por ovos de pássaros, cogumelos e frutos secos.
Vivem sozinhos ou em pares e dormem em troncos ocos de árvores. A fêmea reproduz uma vez por
ano com uma ninhada de 3 a 10 filhotes. A alta presença de esquilos numa mata pode apontar que
faltam predadores. Os mais comuns são a jaguatirica,
a onça-pintada e o gato-do-mato. A caça e domesticação é proibida por se tratar de um animal silvestre, protegido pela legislação ambiental brasileira.

ÁRVORE DE PORTE MÉDIO E
NATIVA DA MATA ATLÂNTICA,
SEU FRUTO É RICO EM
ANTIOXIDANTES

Dia Internacional
da Mãe Terra
A MARINAS NACIONAIS REALIZOU UMA AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO
DOS FREQUENTADORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA TERRA

Rodney Domingues

Creative Commons - Mauro Guanandi

Crrative Commons - Guilherme Jofili

ESPÉCIE VIVE NAS FLORESTAS
AMAZÔNICA OU DA MATA ATLÂNTICA
E É CONSIDERADA UMA ÓTIMA
DISPERSORA DE SEMENTES
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MEIO AMBIENTE

Durante a ação foram distribuídos panfletos que incentivam atitudes sustentáveis, como a coleta seletiva

D

a família das Myrtaceae e nativa da Mata
Atlântica, a grumixama é uma árvore de
porte médio, desenvolvimento lento,
com flores brancas de muito perfume, dotada de
copa densa e estreita. Quando adulta, pode alcançar de 6 a 20 metros de altura. A madeira é
própria para obras de marcenaria comum, carpintaria e forros. Seu fruto pode ser utilizado
para preparar sucos, licores, aguardentes, vinagres e doces.
A frutificação ocorre entre novembro e dezembro, apreciada como alimento para a fauna e,
portanto, muito utilizada nos projetos de restauração florestal por atrair pássaros.
Tem alto teor de vitamina C, do complexo B (B1
e B2) e flavonoides. Pode ser usada como expectorante e para cessar a tosse, quando feito um
xarope com a sua casca e um pouco de mel. Por
ser rica em antioxidantes, a sua ingestão previne
problemas como envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares, aterosclerose, Doença
de Alzheimer e doenças pulmonares.
Há ocorrência desde Pernambuco até o Paraná, na mata pluvial atlântica, mas tem sido ameaçada de extinção. Também é conhecida como
grumixaba, grumixameira, cumbixaba, ibaporoiti e gurumixameira.

A

Organização das Nações Unidas (ONU)
criou o Dia Internacional da Mãe Terra, comemorado no dia 22 de abril, com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância
do planeta, cuidando e preservando os recursos
naturais, a partir da consciência ambiental.
É uma oportunidade de discutir as formas de
exploração do nosso “lar” de maneira sustentável,
sensibilizando a população sobre a importância
de conservação do planeta. “Quando esgotamos
os recursos de nosso planeta, comprometemos a
nossa sobrevivência e a das gerações futuras”, explica Leila Pio, responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais.
A ação de conscientização foi realizada na sexta-feira, dia 20 de abril. Foram distribuídos panfletos que incentivam a adoção de atitudes responsáveis, como o consumo sustentável. “Orientamos
os frequentadores para a utilização de boas práticas dentro e fora do barco, como por exemplo,
separar os resíduos gerados”, conta Leila.
Também foi distribuída a Carta da Terra, iniciativa
das Nações Unidas, com uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de
uma sociedade global justa, sustentável e pacífica.
No Dia de Proteção às Florestas, em 17 de julho,
a Marinas Nacionais comemorou o sucesso da horta comunitária. Os colaboradores abraçaram a causa

e estão contribuindo com a manutenção, totalmente orgânica, sem uso de agrotóxicos, até porque está inserida na APA Serra do Guararu.

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
A área de gerenciamento de resíduos da Marinas
Nacionais, que recolhe e separa o material depositado nos contêineres espalhados pela área, destinou quase uma tonelada de resíduos a cooperativas de catadores do Guarujá no primeiro trimestre
de 2018. Foram encaminhados 248kg em janeiro,
407,5kg em fevereiro e 340kg em março, distribuídos dessa forma:
Material

Janeiro

Fevereiro

Março

Plástico

18kg

20kg

20kg

Papelão

80kg

90kg

120kg

110kg

250kg

180kg

40kg

47,5kg

20kg

Vidro
Latinha		

O resultado só foi possível por meio da conscientização e colaboração de todos os frequentadores.
“Nossa meta é sempre ampliar a destinação adequada de todo os resíduos gerados dentro da marina”, completa Leila.

8

BRIGADA DE INCÊNDIO

MEIO AMBIENTE

Reciclando
conhecimento

Guerra aos
canudos

BRIGADA DE INCÊNDIO
DA MARINAS NACIONAIS
PASSA POR
RECICLAGEM ANUAL
COM NOVOS DESAFIOS

A AMEAÇA CRESCENTE DA POLUIÇÃO DOS OCEANOS POR
PLÁSTICOS MOBILIZOU O LA MARINA A DISPENSAR O USO DE
UM GRANDE VILÃO DOS MARES: OS CANUDOS DESCARTÁVEIS

A

N

Fotos: Marcio Falcão

o dia 23 de maio de 2018, foi realizado
o curso de reciclagem anual para os
colaboradores brigadistas, um grupo
formado por voluntários responsáveis pela
execução do plano de ação e emergência
dentro da área da Marinas Nacionais.
Ministrado na própria marina pelo instrutor
do Centro Avançado de Treinamento em
Emergências (CATE), o ex-oficial do Corpo de
Bombeiros Paulo Loyola, os participantes passaram por um treinamento de combate a incêndio e primeiros socorros. “A novidade deste ano foi o resgate da vítima com escada, simulando local de difícil deslocamento com a
vítima pranchada”, explica Marcio Falcão,
bombeiro civil da Marinas Nacionais.
Já o curso de salvatagem não pôde ser realizado este ano por causa das condições adversas
do tempo. “A água estava muito gelada e foi
cancelado para preservar o risco de causar
resfriado nos colaboradores”, conta Marcio.

O treinamento incluiu resgate de vítima em uma
prancha em um local de difícil deslocamento
A brigada de incêndio tem como função atuar em situações de risco envolvendo a evacuação, orientação
aos demais frequentadores da marina e combate ao incêndio, protegendo a vida e minimizando as perdas patrimoniais em caso de sinistro, reduzindo também as
consequências e danos ao meio ambiente.

Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu como
tema deste ano para o Meio
Ambiente, a crescente ameaça da poluição pelos plásticos. Um dos grandes desafios da atualidade, o descarte de plásticos tem afetado principalmente os oceanos, com graves
prejuízos para os animais e aves desse ecossistema.
Para colaborar com esse desafio urgente, o restaurante La Marina adotou uma campanha para desencorajar os clientes a utilizarem canudos
de plástico descartáveis. Das 10 milhões de toneladas de materiais plásticos que chegam aos oceanos anualmente, estimativas apontam que
mais de 100 mil toneladas sejam de
canudos.
Utilizados apenas uma vez e confeccionados com polipropileno e poliestireno, materiais não biodegradáveis, os canudos têm ocupado cada
vez mais os aterros sanitários ou permanecem no ambiente por centenas
de anos. “É urgente uma mudança
comportamental. O planeta não suporta mais o uso indiscriminado de
produtos descartáveis”, explica Felipe
Cruz, gerente do restaurante. “Teremos um pequeno estoque para os
clientes que fizerem questão do uso,
mas estamos com uma agenda para
excluir ou trocar todos os demais objetos descartáveis de plásticos por outros mais
amigáveis ao meio ambiente.”
A escolha está em nossas mãos. Precisamos tomar uma atitude ou o consumo exagerado dos

recursos e a perda constante de biodiversidade
poderão alterar consideravelmente o modo como
vivemos atualmente, comprometendo, inclusive,
nossa sobrevivência num futuro próximo.
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BANDEIRA AZUL

Workshop anual
Bandeira Azul

O EVENTO, OCORRIDO NA CIDADE DO GUARUJÁ, É OBRIGATÓRIO PARA
TODOS OS CANDIDATOS E FAZ PARTE DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Palestras de André Nunes, da SPU do Ministério do Planejamento, Paloma Arias, da Prefeitura Cabo Frio, RJ, falando sobre acessibilidade e Diego Igawa Martinez,
da SOS Mata Atlântica, demonstrando a importãncia da educação ambiental para o sucesso do Programa Bandeira Azul

ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO

Fotos: Rodney Domingues
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A responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais, Leila Pio, apresentando o case da Marinas Nacionais

N

os dias 17 e 18 de maio de 2018, a cidade do
Guarujá foi escolhida para sediar o workshop
anual do Programa Bandeira Azul, administrado no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR).
Representantes de marinas e praias participantes do
Programa ou que estão na fase de projeto piloto, se
reuniram no auditório do Grand Hotel Guarujá, localizado no Morro do Maluf.
Na abertura dos trabalhos, o secretário de Meio
Ambiente do Guarujá, Sidnei Aranha exaltou a importância do município em abrigar o evento. “A manutenção do Programa Bandeira Azul não é fácil, por
isso é muito importante esse workshop e é um privilégio receber todos os gestores de turismo e meio
ambiente do Brasil inteiro”, destacou. O município
possui duas bandeiras azuis hasteadas, na Praia do
Tombo e na Marinas Nacionais.
Iniciado o evento, o IAR explicou um pouco do Programa Bandeira Azul no mundo e no Brasil e após os

esclarecimentos, foi apresentado o case da Praia do
Tombo pela diretora de promoção de políticas de
sustentabilidade da secretaria de Meio ambiente do
Guarujá, Stephanie Ramos Novaes França. “Foi muito
importante transmitir e adquirir experiência”, declarou. “Ajuda o nosso dia-a-dia. Apesar dos oito anos de
Bandeira Azul na Praia do Tombo, isso não significa
que somos experts no assunto. Precisamos de apoio
e aprendizados novos.”
Em seguida, a responsável pelo setor de meio ambiente da Marinas Nacionais, Leila Pio, apresentou a
evolução e os desafios encontrados no cotidiano
para a manutenção do selo. “Os impactos da adoção
dos requisitos obrigatórios iniciais causa um efeito
muito positivo na marina certificada”, explica. “Além
disso, todo ano, a Foundation for Environmental Education (FEE), órgão que cuida dos critérios do Programa no mundo, inclui novos critérios, em um ciclo que
nunca para de evoluir.”

Para o bom funcionamento do Programa, um dos pilares é a educação ambiental, que foi o tema do palestrante da SOS Mata Atlântica, Diego Igawa Martinez. “Os empreendimentos que aderem à Bandeira
Azul estão dando um exemplo, alcançando padrões
ainda melhores de educação ambiental e agregando
valor ao seu negócio”, comenta. “É um estímulo muito positivo pois é voluntário, não depende de uma
exigência legal.”
Outro assunto abordado foram os desafios da acessibilidade para garantir a inclusão dos deficientes. Para
discursar sobre o assunto, foi convidada a representante da Prefeitura de Cabo Frio-RJ, Paloma Arias.
Encerrando as atividades do dia, André Nunes, da
Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério do Planejamento, explicou como funciona a parceria do órgão com o Programa Bandeira Azul e tirou
diversas dúvidas dos presentes. “Tanto os municípios
quanto as marinas, para se qualificar à Bandeira Azul,
devem estar com as suas áreas regularizadas o que
colabora com nosso esforço nesse trabalho”, disse.
“Participamos tanto como fiscalizadores quanto
como curadores, afinal a Bandeira Azul é um selo internacional de gestão com qualidade dessas áreas.”

VÁRIOS SOTAQUES
As discussões do primeiro dia foram muito enriquecedoras, de acordo com a coordenadora do Programa Bandeira Azul, Leana Bernardi, do IAR. “O segundo dia, destinado às visitas técnicas, na Praia do Tombo e na Marinas Nacionais, foi o ponto alto onde os
participantes puderam ver na prática os assuntos
discutidos no dia anterior”, completa.

Ricardo Cerruti e Leana Bernardi, ambos do IAR e, ao centro, Stephanie França,
da Prefeitura do Guarujá, no encerramento do primeiro dia do workshop

Para a responsável do setor de gestão da Marinas Nacionais, Daniela Silva, a cada ano, melhora a experiência e
participação. “Antes eram poucos representantes de marinas e praias, agora são representantes e interessados
com muitos sotaques de muitos estados do Brasil. O que
torna o encontro uma experiência muito enriquecedora,
pois são várias culturas e visões de um mesmo negócio.”
Na avaliação de Stephanie França, o evento foi um sucesso e a cidade está de braços abertos para os interessados, uma vez que possui dois exemplos bastante consistentes da Bandeira Azul. “As pessoas puderam conhecer
não só na teoria mas também na prática quais são nossos
principais problemas, onde acertamos e onde erramos.”
O evento foi uma excelente troca de experiências
para um bem comum, o meio ambiente, na opinião de
Daniela Silva. “Vivemos em um mundo em que o futuro
é reflexo do presente e buscar meios para contribuir
com um meio ambiente mais sustentável é a diferença.
E nesse encontro foi possível observar o crescimento
desse interesse.”
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BANDEIRA AZUL

Visita técnica
PARTE INTEGRANTE DO WORKSHOP ANUAL DA BANDEIRA AZUL, AS VISITAS TÉCNICAS
SÃO UMA OPORTUNIDADE DE CONFERIR NA PRÁTICA OS ASSUNTOS DISCUTIDOS

Fotos: Rodney Domingues
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Os visitantes verificaram o funcionamento da ETE
que trata águas residuais da lavanderia Tecnose, da
área de descarte de resíduos e os hangares de
empilhamento das embarcações
Durante a visita técnica, os participantes do Workshop da Bandeira Azul conheceram os procedimentos de
segurança adotados e o chef executivo Felipe Cruz contou sobre as ações ambientais do Restaurant La Marina

O

workshop anual do Programa Bandeira
Azul, organizado pelo Instituto Ambientes
em Rede (IAR) e representante do FEE no
Brasil, e realizado no Guarujá nos dias 17 e 18 de
maio de 2018, incluiu duas visitas técnicas, em que
os gestores de praias e marinas certificadas ou em
fase de certificação, puderam conhecer na prática
a implantação do selo.
O Guarujá possui duas bandeiras hasteadas: na
Praia do Tombo e na Marinas Nacionais. “Quando
recebemos o convite para recepcionar convidados
de outras marinas, vimos uma oportunidade de
intercâmbio, em trocar experiências e sugestões
de melhorias”, conta Daniela Silva, responsável
pelo setor de gestão da Marinas Nacionais.
Os convidados assistiram a um vídeo institucional da Marinas Nacionais que conta, além da histó-

ria do empreendimento, as instruções necessárias
para circular com segurança pela marina. “Esse
procedimento faz parte da integração de colaboradores da marina”, explica Marcio Falcão, bombeiro civil da Marinas Nacionais, que acompanhou
todo o trajeto da comitiva.

ETE E GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL
Entre os setores visitados, a Estação de Tratamento
de Efluentes (ETE), que trata das águas residuais da
lavanderia localizada dentro da Marinas Nacionais,
despertou grande interesse entre os gestores das
outras marinas. Também foram explicados como
funcionam os procedimentos de separação e encaminhamento de resíduos.
Outro destaque da visita foi a apresentação da
horta comunitária, em que os próprios colaborado-

res cuidam do cultivo das hortaliças. “Além de alimentos saudáveis, pois só aplicamos defensivos
orgânicos, a iniciativa proporciona qualidade de vida
aos utilizadores”, conta Leila Pio, responsável pelo
setor de Meio Ambiente da Marinas Nacionais.
O chef executivo do restaurante La Marina, que
funciona dentro do complexo, Felipe Cruz, apresentou as ações de reforço do viés sustentável da
marina no cotidiano do restaurante. “Estamos inseridos dentro de uma marina certificada e procuramos colaborar com essa preocupação com meio
ambiente e segurança”, explicou.
O restaurante faz parte da Rota do Cambuci, uma
iniciativa que tem como objetivo o resgate do cultivo
do fruto nativo da Mata Atlântica. Também lançou
uma campanha para desestimular o uso de canudos
descartáveis e participa de atividades de inclusão
social que envolvam a gastronomia. Finalmente, o
cardápio do restaurante é montado usando apenas espécies que não estão ameaçadas de extin-

ção pelo alto consumo, com oferta considerável e
fora do período de defeso, no caso de peixes.

SUSTENTABILIDADE
A Bandeira Azul tem se destacado no mundo náutico nacional, explica Daniela Silva. “A busca da certificação não é só para tornar uma marina mais
competitiva, é preciso seguir uma consequência
de critérios, incluindo torná-la mais sustentável,
pois o que se visa é o meio ambiente.”
Para Leana Bernardi, coordenadora nacional do
Programa Bandeira Azul no país, todos os participantes saíram da vista técnica muito motivados e
satisfeitos com o que viram. “Essas visitas são importantes para os gestores de marina vivenciarem
as dificuldades e soluções encontradas em outras
marinas participantes”, disse. “Assim podem levar
para a realidade de suas empresas bons exemplos
e novas ideias, além de criar um laço entre as empresas participantes.”

BANDEIRA AZUL

Aprendizado
colaborativo

Fotos: Rodney Domingues

CONFIRA A OPINIÃO DOS PARTICIPANTES
DO WORKSHOP ANUAL DO PROGRAMA
BANDEIRA AZUL DURANTE A VISITA TÉCNICA
REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2018:

“A visita foi excelente! A Marinas
Nacionais está de parabéns! Nota-se
que apesar de possuir uma área muito
grande, tudo é muito bem cuidado e
todos estão conscientes sobre o que
deve ser feito no dia-a-dia.”
Orlando Kemp, Marina Costabella, Angra
dos Reis, RJ, primeira marina a conquistar
a Bandeira Azul na América do Sul

“É a quarta vez que visitei a Marinas Nacionais
e a organização continua impecável, sempre
uma referência no setor. Também percebi o
engajamento de todos. Destaco pequenos
detalhes como a horta comunitária, que não é
uma obrigação do selo, mas é um avanço que
contribui para a sustentabilidade ambiental.”
Ricardo Cerruti,
Instituto Ambiente em Rede (IAR)

Nativas 360°
“A equipe inteira da Secretaria do
Meio Ambiente pôde conhecer a
Marinas Nacionais e ficamos muito
felizes.”
Stephanie Ramos Novaes
França, diretora de promoção de
políticas de sustentabilidade da
secretaria de Meio ambiente do
Guarujá

“A experiência de visitar a Marinas
Nacionais foi inspiradora. Eu fiquei
impressionado com a complexidade. Por
trabalhar no mesmo segmento, conheço
as dificuldades e todos os itens previstos
na Bandeira Azul estão sendo
cumpridos e com perfeição.”
Sergio Bindel, da Marina Kauai,
Ubatuba, SP

“Aproveitei bastante a
experiência. Não temos todo
esse espaço que a Marinas
Nacionais possui, mas podemos
implantar muitas ações que
pude conhecer aqui.”
Arlindo Correa,
da Tedesco Marina,
Balneário Camboriú, SC
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EVENTO

“A Marina Nacionais
está de parabéns pelo
trabalho realizado ao
longo das cinco
temporadas e pela
evolução percebida
por todos membros do
Júri Nacional.
Podemos considerar a
Marinas Nacionais
como um grande
exemplo a ser seguido
no país.”
Leana Bernardi,
coordenadora
nacional Bandeira
Azul, IAR

“Estamos caminhando para
o 6º ano de Bandeira Azul
na Marinas Nacionais, e
esse caminho foi de muitas
melhorias, desde educação
ambiental, coleta seletiva,
estação de tratamento da
água, criação e melhora de
processos até sinalização. E
chegamos em um ponto
que procuramos a
excelência em tudo o que
fazemos. Procuramos ser
uma marina referência.”
Daniela Silva, responsável
pelo setor de gestão da
Marinas Nacionais

“Foi uma surpresa muito
agradável e feliz, pois
recebemos só feedbacks
positivos e elogios. O que
para nós, da Marinas
Nacionais, é um orgulho.”
Leila Pio, responsável
pelo setor de meio
ambiente da Marinas
Nacionais

RESTAURANTE LA MARINA PARTICIPA DE EVENTO QUE RESGATA
SABORES NATIVOS E VALORIZA A DIVERSIDADE NA MESA

Rodney Domingues
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O Mercado de Pinheiros foi o palco do Nativas 360°, onde o chef Felipe Cruz ensinou a preparar Mil Folhas com Cambuci e Cumaru

O

restaurante La Marina foi convidado para
participar do Nativas 360° - Um panorama
pela biodiversidade da Mata Atlântica,
evento realizado no dia 26 de maio de 2018 no
Mercado de Pinheiros, na capital paulista, cujo objetivo é resgatar os sabores nativos e mostrar
como a diversidade na mesa contribui com a preservação socioambiental.
Organizado pelo Instituto AUÁ, que tem como
ideal a defesa de práticas comunitárias, ecológicas,
solidárias e econômicas em um novo modelo de
ecomercado, em parceria com o Instituto ATÁ, a
segunda edição do evento teve como atrações
uma roda de conversa com mulheres empreendedoras da rede do AUÁ e uma aula da receita de Mil
Folhas com Cambuci, preparada pelo chef executivo do La Marina, Felipe Cruz, utilizando geleia de
Cambuci e Cumaru, frutas nativas da Mata Atlântica.
O restaurante La Marina participa da Rota Gastronômica do Cambuci desde 2015. Felipe exalta

a parceria e a colaboração mútua com o Instituto
AUÁ. “Para nós é um prazer prestigiar esses eventos”, conta. “Levamos informação e novidades que
adotamos na gastronomia do restaurante e a adoção de práticas sustentáveis que incrementam as
ações da Bandeira Azul, um selo de certificação de
boas práticas ambientais da Marinas Nacionais,
onde está instalado o restaurante.”
Também houve degustação de produtos nativos
dos parceiros do AUÁ como o Creme de Cambuci
da Ecofresh, Cerveja artesanal de Juçara e Uvaia
da Cervejaria Micro X, cachaça de Cambuci Cambu
Santo, Chá de Cambuci com casca desidratada,
Ceviche marinado no Cambuci da Comedoria Gonçalez, Geléias de nativas diversas da Geleia Boa,
Suco de Cambuci e de Uvaia, Amanteigado de
Cambuci, bem como conhecer de perto as Plantas
Alimentícias Não Convencionais (PANC) como vinagreira, taioba, peixinho e malvavisco, associadas a
novos aventais para crianças com o tema PANC.

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 o Ingresso de Marinheiros. “São normas que
visam dar segurança ao empregador, ao empregado
e à Marinas Nacionais”, explica Saulo Rodrigues, responsável pelo setor de atendimento ao cliente. “Há
também outros aspectos importantes como a quarentena, um período de afastamento que o profissional tem de cumprir quando sair de uma embarcação, a fim de evitar uma rotatividade excessiva.”
O item 5.5 do RI, que trata do assunto, estabelece que:
> O cliente deve preencher o Registro de Autorização – ANEXO B, indicando para aprovação o
nome do marinheiro e/ou ajudante que deseja
contratar para prestar serviços em sua embarcação. Sem a aprovação prévia pela Administração,
o marinheiro e/ou ajudante não pode permane-

cer ou prestar serviços nas dependências da Marinas Nacionais.
> O cliente deve realizar o registro de seu marinheiro e/ou ajudante em CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, cumprindo integralmente as normas da CLT – Consolidação das Leis
do Trabalho, para que o mesmo possa prestar serviços em sua embarcação nas dependências da
Marinas Nacionais.
> Os marinheiros e/ou ajudantes devem obedecer
integralmente ao Regulamento Interno para Marinheiros.
> Marinheiros de embarcações de terceiros e colaboradores da Marinas Nacionais deverão cumprir
quarentena (período de afastamento) de 120
(cento e vinte) dias para que sejam admitidos em
outras embarcações, exceto quando o antigo empregador (cliente) liberar o marinheiro para trabalhar em outra embarcação, dispensando-o expressamente do cumprimento do prazo da quarentena (120 dias).
> É vedado a marinheiros prestar serviços na qualidade de pessoa jurídica (empresas prestadoras
de serviços).

NOVIDADES
PARA O BARCO
E PARA VOCÊ

O SABOR
DA UVAIA

Para quem gosta de se vestir
bem na navegação, a
Regatta tem novidades em
jaqueta. A Crew Fleece é
impermeável e possui
exclusiva proteção térmica.

FRUTA DE SABOR INTENSO É
COMERCIALIZADA CONGELADA
PARA PREPARO DESDE SUCOS
ATÉ GELEIAS E DRINKS

As jaquetas Musto
possuem excepcional
proteção contra a
água e o vento.
Confira na Regatta.

O Sunbrella, um tecido que se mostra ideal para
uso nas áreas externas do barco, por sua qualidade
e durabilidade, tem sempre novidades nas estampas e
cores. Exclusividade da Regatta Tecidos, além de ser
antimofo, é repelente a líquidos e sujeiras. Disponível
nas linhas Toldo, Movelaria e Shade. É o único que
garante a real proteção dos raios UV recomendado
pela Skin Cancer FoundationTM – Organização
Internacional dedicada à luta contra o câncer de pele.
DDG 0800-178444 – www.regattatecidos.com.br

A

uvaia (Eugenia pyriformis) é um fruto
da Mata Atlântica pouco conhecido e
que pode ser utilizado em diversas
preparações culinárias, desde sucos, geleias,
caipirinhas, sorvetes e até cerveja. Distribuído
pelo Instituto AUÁ, é comercializada congelada no Empório La Marina, assim como o cambuci, outro fruto da Mata Atlântica. Além do
sabor intenso, aroma, nutrientes e compostos
bioativos, entre outros benefícios, a produção
artesanal por famílias de agricultores representa alternativa de renda e estimula a criação de mercados sustentáveis, pois impede o
desmatamento e induz a recuperação da floresta por meio da valorização de produtos
que ela oferece. Outra qualidade da uvaia são
suas propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres, previnem o envelhecimento e ajudam na saúde.

Fotos: divulgação

Ingresso de
marinheiros
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Creative Commons: Edson Bueno de Camargo

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 1- Considerações Gerais - Definições- NORMAM-03 (parte 3 de 3):
0114 - ATIVIDADES COM DISPOSITIVOS REBOCADOS
(...) f) as embarcações rebocadoras, quando operadas comercialmente, não poderão ser classificadas como embarcações de esporte e/ou recreio e deverão possuir, obrigatoriamente, um protetor de hélice, a partir de 31/12/2005;
g) as fainas de embarque e desembarque de utilizadores de
qualquer atividade que possa interferir na navegação deverão
ser realizadas, preferencialmente, em atracadouros, cais ou
trapiches que ofereçam plenas condições de segurança,
sendo que admite-se o embarque em praias apenas quando

em local demarcado com bóias e reservado para essa finalidade e desde que a segurança dos banhistas e utilizadores
dos equipamentos esteja assegurada; e
h) o uso do colete salva-vidas é obrigatório para todos os
utilizadores de dispositivos rebocados.
i) as embarcações que estejam rebocando dispositivos flutuantes (ex.: banana boat ou disc boat) estão proibidas de realizar
manobras radicais (ex.: “rabo de arraia”) que possam provocar,
deliberadamente, a queda dos passageiros na água ou choque entre eles.

Tábua das marés - Porto de Santos - Torre Grande (SP)
Lua cheia
01 QUA
04:23 1.2
12:09 0.2
17:36 1.3
23:08 0.5
02 QUI
04:51 1.1
12:54 0.3
18:09 1.2
23:41 0.6
03 SEX
05:19 1.0
13:43 0.4
18:51 1.1
04 SAB
00:23 0.6
09:58 1.0
14:39 0.5
19:36 1.0
Lua minguante
05 DOM
02:11 0.7
04:19 0.7
11:08 1.1
15:45 0.5
20:49 0.9
22:49 0.9
06 SEG
00:13 0.9
06:09 0.6
12:11 1.2
17:02 0.5
07 TER
01:06 1.0
06:39 0.4
13:09 1.3
18:30 0.5
08 QUA
01:47 1.1
07:15 0.2
14:04 1.4
19:45 0.4
09 QUI
02:15 1.2
07:53 0.1
14:56 1.5
20:36 0.4
10 SEX
02:39 1.3
08:34 0.0
15:41 1.6
21:15 0.3

11 SAB
02:54 1.3
09:15 0.0
16:21 1.5
21:51 0.3
Lua nova
12 DOM
03:06 1.4
09:56 0.0
16:49 1.4
22:21 0.3
13 SEG
03:23 1.4
10:36 0.1
17:04 1.3
22:54 0.3
14 TER
03:49 1.4
11:09 0.2
17:06 1.2
23:21 0.4
15 QUA
04:11 1.4
11:49 0.3
17:17 1.1
23:54 0.4
16 QUI
04:45 1.3
12:21 0.4
17:36 1.1
17 SEX
00:26 0.5
05:15 1.2
13:00 0.6
17:51 1.0
18 SAB
01:11 0.6
06:02 1.0
13:54 0.7
17:58 0.9
22:09 0.7
23:51 0.7
Lua crescente
19 DOM
02:45 0.6
08:06 0.9
15:00 0.7
18:02 0.9
21:47 0.8
20 SEG
00:34 0.8
04:30 0.6
11:51 1.0
16:21 0.8

18:13 0.8
20:47 0.7
21 TER
01:00 1.0
05:41 0.4
12:23 1.1
18:15 0.7
20:19 0.7
22 QUA
01:23 1.1
06:24 0.3
12:56 1.2
19:11 0.6
23 QUI
01:47 1.2
07:04 0.1
13:30 1.3
19:39 0.5
24 SEX
02:09 1.3
07:43 0.0
14:02 1.4
20:13 0.4
25 SAB
02:36 1.4
08:21 0.0
14:34 1.4
20:45 0.4
26 DOM
02:58 1.4
09:00 0.0
15:04 1.5
21:15 0.3
Lua cheia
27 SEG
03:17 1.4
09:39 0.0
15:34 1.5
21:47 0.3
28 TER
03:39 1.4
10:17 0.0
16:02 1.4
22:09 0.3
29 QUA
04:00 1.4
10:58 0.1
16:32 1.4
22:36 0.4
30 QUI
04:24 1.3
11:38 0.2
17:02 1.3
23:00 0.4

31 SEX
04:54 1.2
12:19 0.3
17:34 1.2
23:35 0.5

Setembro

01 SAB
05:30 1.1
13:08 0.4
18:06 1.1
02 DOM
00:11 0.6
09:41 1.0
14:09 0.6
18:53 0.9
Lua minguante
03 SEG
01:49 0.6
11:09 1.1
15:32 0.6
20:00 0.8
21:58 0.8
04 TER
00:02 0.8
06:02 0.6
12:13 1.2
17:28 0.6
05 QUA
00:54 1.0
06:41 0.4
13:06 1.4
19:04 0.5
06 QUI
01:28 1.1
07:15 0.2
13:56 1.5
19:47 0.4
07 SEX
01:58 1.2
07:47 0.1
14:39 1.5
20:23 0.3
08 SAB
02:21 1.3
08:21 0.0
15:15 1.5
20:53 0.3
09 DOM
02:34 1.4
08:56 0.0
15:47 1.5
21:23 0.2

Lua nova
10 SEG
02:49 1.4
09:30 0.0
16:04 1.4
21:54 0.2
11 TER
03:06 1.5
10:04 0.1
16:08 1.3
22:24 0.2
12 QUA
03:32 1.5
10:39 0.2
16:17 1.2
22:58 0.3
13 QUI
04:00 1.5
11:09 0.3
16:36 1.2
23:30 0.3
14 SEX
04:30 1.4
11:47 0.5
16:54 1.1
15 SAB
00:04 0.4
05:04 1.2
12:17 0.6
17:06 1.0
16 DOM
00:54 0.5
05:49 1.1
10:06 0.8
11:47 0.8
13:04 0.8
17:09 0.9
22:09 0.7
Lua crescente
17 SEG
02:06 0.6
07:06 0.9
10:08 0.8
12:04 0.9
14:39 0.8
17:06 0.9
21:19 0.7
23:56 0.8
18 TER
03:53 0.6
12:02 1.0
20:11 0.7
19 QUA
00:24 0.9
05:11 0.4

12:09 1.1
19:47 0.7
20 QUI
00:53 1.1
06:02 0.3
12:36 1.2
19:09 0.6
21 SEX
01:17 1.2
06:41 0.2
13:06 1.3
19:19 0.5
22 SAB
01:47 1.3
07:17 0.1
13:38 1.4
19:45 0.4
23 DOM
02:11 1.4
07:56 0.0
14:08 1.4
20:17 0.3
24 SEG
02:41 1.5
08:32 0.0
14:38 1.5
20:51 0.3
Lua cheia
25 TER
03:04 1.5
09:09 0.0
15:04 1.5
21:23 0.3
26 QUA
03:26 1.5
09:49 0.0
15:30 1.4
21:54 0.3
27 QUI
03:53 1.5
10:26 0.1
15:58 1.4
22:23 0.3
28 SEX
04:15 1.4
11:06 0.2
16:26 1.3
22:56 0.3
29 SAB
04:51 1.3
11:53 0.4
16:58 1.2
23:36 0.4

30 DOM
05:30 1.1
12:47 0.5
17:32 1.0

Outubro

01 SEG
00:26 0.5
09:41 1.0
13:58 0.7
18:09 0.9
02 TER
01:53 0.6
11:06 1.1
15:43 0.7
23:23 0.8
Lua minguante
03 QUA
05:26 0.5
12:04 1.3
18:21 0.6
04 QUI
00:11 1.0
06:24 0.4
12:54 1.4
18:54 0.5
05 SEX
00:53 1.1
06:56 0.2
13:36 1.5
19:21 0.4
06 SAB
01:21 1.2
07:26 0.1
14:09 1.5
19:45 0.4
07 DOM
01:43 1.3
07:54 0.1
14:41 1.5
20:13 0.3
08 SEG
02:00 1.4
08:24 0.1
15:02 1.4
20:45 0.2
09 TER
02:19 1.5
08:58 0.1
15:11 1.3
21:17 0.2
Lua nova
10 QUA
02:47 1.5
09:30 0.2

15:23 1.3
21:56 0.2
11 QUI
03:11 1.5
10:02 0.3
15:41 1.2
22:32 0.2
12 SEX
03:47 1.5
10:36 0.4
15:58 1.2
23:08 0.2
13 SAB
04:17 1.4
11:00 0.5
16:13 1.1
23:54 0.3
14 DOM
04:56 1.3
11:11 0.7
16:26 1.0
15 SEG
00:43 0.4
05:41 1.1
10:06 0.7
16:26 1.0
16 TER
01:47 0.5
06:47 1.0
10:30 0.8
16:15 0.9
20:32 0.8
22:45 0.8
Lua crescente
17 QUA
03:02 0.5
09:39 0.9
19:24 0.7
23:26 0.9
18 QUI
04:21 0.4
11:19 1.1
19:02 0.7
19 SEX
00:02 1.1
05:19 0.3
11:58 1.2
18:38 0.6
20 SAB
00:38 1.2
06:04 0.2
12:34 1.3
18:45 0.5

21 DOM
01:09 1.3
06:43 0.1
13:06 1.4
19:09 0.4
22 SEG
01:45 1.4
07:21 0.0
13:39 1.4
19:41 0.3
23 TER
02:13 1.5
08:00 0.0
14:06 1.4
20:15 0.2
24 QUA
02:43 1.5
08:39 0.0
14:32 1.4
20:53 0.2
Lua cheia
25 QUI
03:09 1.5
09:17 0.1
14:58 1.4
21:30 0.2
26 SEX
03:39 1.5
10:00 0.2
15:24 1.3
22:09 0.2
27 SAB
04:09 1.4
10:45 0.3
15:56 1.2
22:54 0.3
28 DOM
04:49 1.3
11:32 0.4
16:23 1.1
23:43 0.3
29 SEG
05:38 1.2
12:24 0.6
16:58 1.0
30 TER
00:39 0.4
09:30 1.1
13:39 0.7
17:39 0.9
31 QUA
01:49 0.5
10:51 1.2
16:41 0.7
22:39 0.9

JULIO CARDOSO DESCOBRIU EM MUITOS ANOS DE NAVEGAÇÃO PELO LITORAL NORTE PAULISTA QUE A FAUNA
MARINHA É RIQUÍSSIMA E POUCO CONHECIDA. “MINHA SUGESTÃO É QUE AS PESSOAS TAMBÉM DESPERTEM SEU
OLHAR PARA REPARAR NA RIQUEZA QUE ESTE MAR NOS OFERECE, EM DIFERENTES ÉPOCAS.” NA IMAGEM
ACIMA, ELE FOTOGRAFOU A PASSAGEM DE BALEIAS JUBARTE POR ILHABELA E SÃO SEBASTIÃO.
Envie uma foto de seus momentos navegando para o email marketing@marinasnacionais.com.br.
Sua foto pode ser selecionada para ser publicada nesta seção.

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

Agosto

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

