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Retomando com
segurança

Claudio Luiz Ferreira

A reabertura das atividades da Marinas Nacionais seguiu
os protocolos sanitários para retornar com segurança

Para enfrentar a pandemia,
é fundamental enfatizar
os cuidados com a
segurança das pessoas e
do patrimônio

O relatório Breakig the Plastic
Wave, revela que os oceanos
podem portar 600 milhões
de toneladas de plásticos em
2040 se nada for feito

As recomendações para
quem ainda vai manter
o barco parado ou para
quem vai colocá-lo para
passear após a quarentena

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

safeboatseguros

VALE
CORRER
ESSE
RISCO?

Quando o seu coração
requer cuidados médicos,
quem você procura?
Ou quando vai
fazer um investimento,
quem você procura?
Um especialista, é claro.
Com o SEGURO NÁUTICO não
pode ser diferente.

Na hora de escolher o seu
SEGURO NÁUTICO,
procure um especialista.
Confie o seu patrimônio a quem
realmente entende do assunto.

Visite

safeboat.com.br

Mais de 20 anos no mercado.
11 3672 6060
13 3354 5540

KAREN DE BOER

São Paulo
Guarujá

Diretora Executiva Safe Boat Seguros

(Porto Marina Astúrias)
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REPRESENTANTE

Carta ao leitor

Oportunidade
para mudar
Fotonativa

COMPRE, TROQUE OU
VENDA SUA LANCHA

A

VISITE NOSSA LOJA NAS MARINAS NACIONAIS

Na seção de gastronomia, apresentamos dois
pratos do Restaurant La Marina. Uma refeição leve
para o calor e uma opção para quem aprecia hambúrguer mas retirou a proteína animal da dieta,
adotando o vegetarianismo.
Finalmente, ficamos absolutamente contentes
de que nossos esforços para cumprir os critérios
do Programa Bandeira Azul, mesmo em um ano
tão atípico, foram reconhecidos pelo Júri Internacional e, em breve, ostentaremos a oitava temporada consecutiva de bandeira tremulando. Até a
próxima!
Juan Alfredo Rodriguez, sócio administrador

Rodney Domingues

BARCOS NOVOS DO ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS
SEMINOVOS MULTIMARCAS

té pouco tempo, a maioria de nós não tinha ideia de que uma pandemia mundial
regularia nossa liberdade de se deslocar,
seja por terra, ar ou água. A urgência da situação
nos forçou a mudar nossa maneira de aproveitar o
tempo e nos fez valorizar atos simples como um
abraço ou a confraternização entre amigos. Mas
essa restrição pode ser uma oportunidade de mudança consciente e positiva, aproveitando o momento forçado de introspecção pelo qual passamos.
São muitas as ações que podemos adotar em casa e
que podem afetar positivamente a saúde de nossos
oceanos.
Aqui na Marinas Nacionais foi montada uma operação cuidadosa para garantir a segurança de todos.
Seguimos todos os protocolos sanitários preconizados pelo Poder Público. E só retornamos quando
tivemos segurança de que as vidas de nossos colaboradores não corriam riscos. Acreditamos que o
pior já passou, mas pedimos a todos que tenham
parcimônia, ajam com cautela e o máximo de segurança. Estamos fazendo nossa parte.
Com a chegada da temporada, esta edição trouxe
dicas de manutenção e cuidados do fabricante de
motores Volvo Penta para quem quer deixar o barco
parado ou ainda, para quem quer voltar a navegar.
Confira a reportagem.

Expediente

WWW.UNINAUTICA.COM.BR

13 3326-6066 | 13 99616-6060

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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pandemia
nossa flora

Segurança no
pós quarentena

Tamanduá- Guaramirim
mirim

G

uaramirim significa ‘Fruta pequena de iara”
também chamado de ubá de irara e Café cambão. Essa árvore de tronco reto, cilindríco e
cinza escura, atinge de 4 a 8m de altura nas florestas
montanas e semideciduais ou nas encostas úmidas
da mata atlântica, ocorrendo desde o Espírito Santo,
Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A inflorescência
branca é corimbosa (cacho em que as flores saem de
pontos diferentes na mesma haste) com 16 a 25 cm
de comprimento, com pedúnculos (haste floral) em
cujas flores agrupadas em número de 7 a 28, pendentes.
Frutos do tipo drupa com uma semente, medindo 8 a
1,3 cm de diâmetro. De fácil cultivo pois adapta-se a
várias condições climáticas, suportando geadas de
–3ºC. Aprecia o sombreado mas pode ser cultivado
em pleno sol se o terreno conservar bem a umidade e
ser bem drenado. A frutificação inicia-se com 3 a 4
anos após o plantio e podem ser consumidos in-natura. Tem polpa mucilaginosa doce e com sabor que
lembra o caqui. Também podem ser despolpados
para se fabricar suco, geléia ou sorvete. As flores são
apícolas e produtoras de néctar e pólen. A árvore não
pode faltar em projetos de reflorestamento pois seus
frutos são alimento apreciados por aves e animais
em geral.

Rodney Domingues

C

onhecido por seu voraz apetite por formigas, o
Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), pode
ingerir cerca de 1,5kg de formigas e cupins ou
até 9 mil insetos por dia! Ele utiliza suas fortes garras
para fazer buracos no cupinzeiro e, com a língua pegajosa, capturar os insetos, guiado sobretudo por um olfato apuradíssimo, que compensa as fracas visão e audição. De hábitos noturnos, são solitários, encontrando
um par apenas na época do acasalamento. Os baixos
níveis metabólicos tornam longo o período de gestação
(de 130 a 150 dias) e dão à luz a um número reduzido
de crias. Esses fatores ameaçam a espécie, principalmente a redução das florestas em função das queimadas, o que geralmente elimina a sua principal fonte
de alimento: formigas, cupins e larvas. Este animal é
também frequentemente ameaçado por outras ações
do homem, direta ou indiretamente, como os atropelamentos em rodovias próximas ao seu ambiente
natural, e ao frequente ataque de cães domésticos.
Sua cabeça, pernas e parte anterior do dorso com uma
coloração típica, amarelada. Já o restante do corpo é
negro, formando uma espécie de colete. O tamanduá-mirim pesa até 5 quilos e vive aproximadamente
9 anos. Lembrando que trata-se de crime ambiental
capturá-lo ou matá-lo.

Para enfrentar uma pandemia global, é fundamental enfatizar os cuidados
com a segurança das pessoas e do patrimônio

Com frutos apreciados por aves e
animais e flores produtoras de néctar
e pólen, árvore não pode faltar em
reflorestamentos

Imagem extraída da internet

Deni Williams Creative Commons

De apetite voraz, chega a
consumir até 9 mil insetos por
dia, principalmente cupins e
formigas

A equipe da linha de frente está preparada para uma nova etiqueta social causada pela pandemia global

C

lassificados como essenciais, o trabalho de
segurança é indispensável às necessidades
atuais da sociedade. Os setores da portaria, da
secretaria náutica e do controle de acesso são a linha
de frente da Marinas Nacionais para garantir os cuidados básicos com as pessoas e com o patrimônio.
Foram as primeiras atividades que tiveram que se
adaptar à fase da pandemia. Sem pausas e adiamentos
diante do desconhecido, as equipes se adaptaram
aos novos formatos para a realidade do isolamento/distanciamento
social.
O treinamento dos profissionais
foi ágil e efetivo, tornando-os aptos
para a nova etiqueta social.
Entre as novas atribuições, estão
a autorização de entrada dos frequentadores após a fiscalização no
uso de máscaras faciais, a medição
da temperatura corporal, higieniDaniela Silva

nossa fauna

zação das mãos com água e sabão ou álcool em gel e
o impedimento de aglomerações dentro das instalações da Marinas Nacionais. Assumiu assim, o papel
também de cuidar das pessoas e da comunidade.

Patrimônio assegurado
Todas essas equipes tem ainda o apoio da segurança eletrônica, com monitoramento de imagens
(CFTV). São mais de 70 câmeras espalhada em todas
as áreas com gravação de imagens.
Além disso, recebem o apoio de uma
empresa de segurança privada. Afinal, segurança é uma necessidade que
todas as pessoas possuem. Principalmente pelo fato de vivermos em uma
sociedade tão exposta à violência.
Sabemos que esse é um período desafiador, mas com atenção, cuidado e
planejamento, pode ser um momento
de grandes aprendizados.
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pandemia

Retomando com
segurança

Recomendações da OMS

Monitoramento
Rodney Domingues

O pior passou, mas é
necessário cuidado ao
reabrir, adotando os
protocolos sanitários
recomendados pelas
autoridades públicas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que as medidas de higienização e desinfecção são essenciais a partir de agora. Entre as medidas básicas adotadas pela marina estão:
- garantir o distanciamento social de ao menos
1,5 metro, de todos, a todo o momento, sempre com
uso de máscara;
- adotar boas práticas de higiene pessoal: higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%, além do uso de máscaras;
- reforçar a limpeza e higienização de ambientes,
aumentando a frequência e utilizando produtos
adequados para eliminação do vírus;
- manter uma boa comunicação sobre os procedimentos vigentes, garantindo mais adesão às diretrizes adotadas.

Entre os protocolos adotados estiveram o monitoramento das condições de saúde garantindo a
triagem de sintomas e o acompanhamento de casos
suspeitos e confirmados na empresa.

Aferição de temperatura corporal, restringindo
o acesso de quem tiver acima de 37,5°

Foi adotada a aferição da temperatura na portaria, medindo a temperatura corporal na entrada,
restringindo o acesso caso esteja acima de 37,5°C e
redirecionando para receber cuidados médicos. Rádios HTs e outros utensílios e ferramentas de trabalho são higienizados antes de serem repassados
para outro funcionário. As simulações de incêndio
foram suspensas temporariamente.

Restaurante La Marina
O restaurante La Marina adotou diversas providências protocolares como o controle de fluxo entrada e saída. A disposição das mesas e cadeiras foram alteradas para garantir o distanciamento mínimo, e reduzir o número de pessoas por mesa.
O menu tornou-se virtual por meio de QR Code
para que o comensal escolhe seus pratos pelo próprio celular. As transações de pagamento via cartão
ou outro meio eletrônico são estimuladas, evitando
o contato com dinheiro.
A cozinha teve acesso reduzido e controlado nas
áreas de produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores. Além disso, a distância mínima segura entre as pessoas que trabalham na cozinha foi reduzida para um metro, desde que todos
estejam fazendo uso de máscara e luvas.
Aos colaboradores responsáveis pelo preparo,
manuseio e entrega das refeições, são obrigatórios
o uso de máscaras, luvas e demais EPIs necessários.
Também foi recomendado manter as unhas curtas e
sem esmaltes e não usar adornos que possam acumular sujeiras e microrganismos, como anéis,
aliança, colares e relógio.

Daniela Silva

A

pandemia de coronavírus, que tomou de
assalto o mundo, causou grande prejuízo
para a vida de muitas pessoas. A necessidade do distanciamento social, em consequência, a
recomendação para a paralisação de várias atividades, foi uma das medidas efetivas para a proteção
das pessoas.
Conforme os índices de contaminação foram cedendo, as autoridades públicas foram afrouxando
as regras. O pior passou, mas é necessário tomar
cuidado ao reabrir os negócios. A Marinas Nacionais montou um planejamento para voltar ao trabalho da maneira mais segura para o público que a
frequenta.

Daniela Silva

A reabertura das atividades da Marinas
Nacionais seguiu os protocolos
sanitários para retornar com segurança

Protocolos adotados: disponibilização de álcool
gel e obrigatoriedade do uso da máscara facial

É bom lembrar!
• Evite tocar os próprios olhos, boca e nariz
e contato físico com terceiros, tais como
beijos, abraços e aperto de mão.
• Siga a etiqueta de tosse a higiene respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços
descartáveis, jogá-lo fora imediatamente
e higienizar as mãos em sequência).
• Descarte máscaras em locais apropriados
e siga as instruções de como colocá-las e
retirá-las com segurança, recomendando
trocas periódicas, de acordo com as instruções do fabricante e as indicações dos
órgãos sanitários e de saúde.
• Não compartilhe objetos pessoais, tais
como fones de ouvido, celulares, canetas,
copos, talheres e pratos, bem como para
que realizem a higienização adequada
dos mesmos.

10

11
Bandeira Azul

Os desafios da
pandemia
ivemos tempo incomuns de uma pandemia
de dimensões globais. O novo coronavírus
afetou sobremaneira a indústria do turismo.
A Marinas Nacionais e os demais integrantes do Programa Bandeira Azul, um selo atribuído anualmente
pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR) no Brasil a
praias e marinas que cumpram um conjunto de requisitos de qualidade ambiental, tiveram o desafio de
se adequar para promover uma cultura de sustentabilidade a quem quer ou tem de ficar em casa.
Recertificada para uma nova temporada, referendada pelo Júri Internacional do Programa Bandeira
Azul, a Marinas Nacionais entrevistou a coordenadora do IAR, Leana Bernardi, que implementa o Programa no país, sobre as dificuldades que a pandemia
causou e as perspectivas para a próxima temporada.
De que forma a pandemia do novo Coronavírus impactou as atividades do IAR no Brasil e do Programa Bandeira Azul no mundo?
O coronavírus impactou todos os programas desenvolvidos pelo IAR. O Programa Bandeira Azul teve o menor
impacto principalmente pelo fato de estarmos saindo
da alta temporada quando a pandemia começou, mas
mesmo assim foram tempos difíceis e ainda são. Os
outros programas (Green Key, Eco-Ecolas, Jovens Repórteres e Aprendendo sobre Florestas) foram paralisados. No momento estamos retomando o Green
Key. Em outros países, principalmente no hemisfério
norte, o impacto foi maior, considerando que estavam
iniciando a alta temporada. O resultado da temporada
nestes países ainda está sendo avaliada, mas a coordenação internacional vem parabenizando os gestores de praias e marinas pela capacidade em assimilar
e adaptar seu negócio a esta nova realidade. De forma
geral ainda estamos aprendendo e adaptando.
Você acredita que o Programa Bandeira Azul foi
prejudicado?
O maior prejuízo foi em relação às atividades presenciais, principalmente nas marinas e em praias com
temporada anual. Ações virtuais passaram a substi-

Rodney Domingues

V

O Programa Bandeira Azul tem grandes desafios devido
ao impacto do coronavírus na indústria do turismo

A coordenadora do Programa Bandeira Azul
no Brasil, Leana Bernardi
tuir as atividades de educação ambiental com boa
eficiência, mas nada substitui o aprendizado e impacto de atividades presenciais.
Quais os principais aprendizados que podem ser
adquiridos da pandemia?
Acreditamos que o principal aprendizado pode ser a
importância de uma gestão segura e eficiente. Ter
capacidade de adaptação e resiliência para mudar o
rumo, sair da zona de conforto e inovar sempre.
O próximo encontro do Programa Bandeira Azul no
Brasil será realizado de forma virtual no dia 29 de
outubro. O que se espera do novo workshop?
Esse encontro será bem distinto dos anteriores. O
principal objetivo do workshop Bandeira Azul sempre foi promover a troca de experiências entre os
gestores de praias e marinas. Havia ainda a oportunidade de atualizar a todos sobre a evolução do programa e dos critérios. Neste encontro virtual vamos
apresentar as novidades que estamos preparando ao
longo do ano. Teremos 3 temas a ser discutidos: educação ambiental, redes sociais e a temporada em
tempos de Covid-19.

A Marinas Nacioanais chega à oitava certificação consecutiva, reconhecida
pelo empenho em cumprir os critérios do Programa Bandeira Azul

Oitavo ano
A conquista de uma nova temporada pela Marinas
Nacionais, a oitava certificação consecutiva, foi
cercada de incertezas. A pandemia e o isolamento
social, recomendado pelo Poder Público, afetou
principalmente as atividades de serviços, principalmente as ligadas ao turismo e lazer.
Mas se o pior parece ter passado, uma vez que os
profissionais de saúde já conhecem melhor a doença,
algumas atividades que fazem parte dos critérios
obrigatórios do Programa Bandeira Azul, foram
prejudicadas pela impossibilidade de aglomerações,
essencialmente as educativas. Aqui como no mundo,
deu-se ênfase para a conscientização ambiental
virtual, por meio das redes sociais.
Uma delas foi a #AmericasBlueFlagWeek 2020, uma
semana inteira dedicada ao Dia Mundial da Limpeza,
comemorado no dia 19 de setembro e realizada de
forma digital. O importante era mostrar como é
importante adotar ações sustentáveis simples, mas
eficazes e com grande contribuição ambiental, como
reduzir o consumo de água; separar o lixo; limpar a

vizinhança; economizar energia elétrica; utilizar
menos embalagens; e comprar do produtor e/ou
comércio local.
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Barco parado?
O que fazer

Fotos: Rodney Domingues

As recomendações para quem ainda vai manter o barco parado ou
para quem vai colocá-lo para passear após a quarentena

Vou usar meu barco. O que fazer?

E

m tempos da pandemia global, todo o cuidado
com a saúde é pouco e o importante é minimizar os riscos. Mas o que fazer com o barco?
Como deixá-lo sem uso? A Revista Marinas Nacionais
levantou os principais cuidados com a fabricante de
motores náuticos Volvo Penta.
Para funcionar bem, um motor precisa de cuidados
rotineiros. Um deles é o respeito à manutenção indicada
pelo fabricante. “Recomendamos fortemente que um
Centro Autorizado seja contatado para revisão dos itens
para que tenham toda segurança necessário durante
a navegação”, ressalta Emerson Baptista, diretor de
pós-vendas da Volvo Penta.

Combustível e óleo
Para o combustível que ficará um longo período no
barco, a Volvo recomenda que ele não utilize biodiesel na composição. “Deve-se drenar e limpar o reservatório de combustível para evitar desenvolvimento
bacteriano. Depois, deve-se encher o reservatório
com combustível recomendado para seu motor, visando evitar condensação”, explica Emerson.
Já o óleo lubrificante mantém suas características
durante um tempo, então deve-se seguir a instrução do
livrete do fabricante do motor para trocá-lo por tempo.

Verificações de rotina
Deve-se ter especial atenção nas verificações
rotineiras, a cada semana, principalmente se o
barco estiver na água. “É importante sempre garantir boa ventilação no compartimento do motor, a fim de evitar a formação de mofo e corrosão.”, recomenda Emerson. “Se o tempo fora de
uso for desconhecido, recomendamos também,
dar partida no motor e verificar níveis de óleo e
líquido de arrefecimento, checar cabos de baterias
se estão bem conectados ou apresentam sinais de
oxidação.”
Deve-se desconectar os cabos da bateria e limpar os terminais usando escova de aço para evitar
oxidação. Carregue as baterias antes de armazenar. Entre em contato com um Centro Autorizado
para realizar todas as verificações para poder voltar a navegar com toda a segurança necessária.

Motonáutica
As motonáuticas (jet skis), precisam de uma
atenção especial. O ideal é lubrificar todas as partes do jet ski e ligar o motor pelo menos duas vezes por semana, além de abastecer com gasolina
de boa procedência.

Para quem vai usar o barco após um longo período
parado, siga as recomendações da fabrincante Volvo
Penta antes de sair para o passeio. Se as manutenções periódicas foram realizadas no período em que
não movimentou o barco, tanto melhor. Se não foi
feita nenhuma manutenção, o recomendado é não
ultrapassar o prazo de um ano.
Se o combustível está há mais de três meses, é melhor descartá-lo. A falta de lubrificação tira a capacidade de queima, provoca o travamento dos bicos da
bomba, além de apodrecimento e ressecamento.

-

-

Outros itens do motor devem ser analisados:
Verificar o filtro e o nível de óleo e completar, ou
se necessário, trocar.
Verificar as correias de transmissão.
Trocar o óleo na engrenagem de marcha a ré ou
na rabeta.
No sistema de arrefecimento:
Verificar a condição de todas as mangueiras de
borracha e reapertar as abraçadeiras da mangueira.
Instalar a rotor da bomba de água do mar.
Verificar o nível do líquido de arrefecimento e da
mistura anticongelamento. Certificar-se que o líquido de arrefecimento tenha especificação anticongelamento adequada; completar, caso neces-

sário com o mesmo tipo de líquido de arrefecimento originalmente instalado no motor.
Transmissões / rabetas:
- Verificar o nível de óleo e completar, se necessário.
- Instalar a propulsão com os foles novos.
- Engraxar as hélices com graxa à prova d’ água.
- Verificar o nível do fluido do sistema de compensação.
- Verificar os ânodos. Zinco para água salgada e
ânodos de magnésio para água doce e usar lixa
abrasiva sintética para remover a camada de oxidação dos ânodos antes de lançar a embarcação
na água. Se menor que 2/3 de material, trocar os
ânodos.
Sistema elétrico:
- Conectar as baterias totalmente carregadas.
Direção hidráulica:
- Verificar o nível de óleo no reservatório da direção hidráulica e completar, se necessário.
Execução do teste:
- Dar a partida no motor (quando a embarcação
estiver na água) e deixá-lo aquecer.
- Verificar se não há vazamento de líquido de arrefecimento, combustível ou óleo.
- Verificar a direção.
- Verificar o funcionamento do engate de marcha.
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regulamento

meio ambiente

Secretaria Náutica e
Área de Serviços

Um oceano
feito de plástico

Conhecer o Regulamento Interno da Marinas Nacionais é uma boa
oportunidade de garantir seus direitos e deveres de cliente

Um novo estudo, Breakig the Plastic Wave, revela que os oceanos podem
portar 600 milhões de toneladas de plásticos em 2040 se nada for feito

Rodney Domingues

•

•

Apenas na área de serviços é permitido reparos
tais como pintura, solda, fibra, entre outros

U

ma relação de fornecimento de serviço X
cliente deve ser regulada por um contrato. Na
Marinas Nacionais, o contrato é complementado pelo Regimento Interno, que acrescenta informações, recomendações e cuidados a serem seguidos.
Nessa edição, o item 5.6, explica o funcionamento
da “Secretaria Náutica e Área de Serviços”, que cuida das tarefas ligadas a consertos e reformas das
embarcações. Confira no texto transcrito abaixo e
não deixe de solicitar uma cópia do Regulamento
Interno ao setor de atendimento ao cliente.

5.6. Secretaria Náutica e Área de Serviços
• A Área de Serviços é administrada pela Secretaria
Náutica, que coordena e controla todas as ativida-

•

gem não reverte a previsão de que em 2050 haverá
mais plástico que peixe no mar. No mundo, 36% do
plástico produzido é usado uma única vez, 40% acabam poluindo o meio ambiente e apenas 5% vai para
reciclagem. Além de priorizar a coleta e reciclagem
para diminuir a chance de chegar ao mar, a saída é
produzir plástico reutilizável, reciclável ou compostável, além de outras ações urgentes:
• eliminar não só canudos e sacolas, mas também
diminuir o uso de embalagem para reduzir o uso de
plástico virgem;
• criar mecanismos para financiar a reciclagem e
adotar a Responsabilidade Estendida do Produtor
(REP);
• inovar o design de produtos, materiais, tecnologias e sistemas de coleta para acelerar a transição
para uma economia efetivamente circular.
Um impacto significativo para a efetivação dessas
medidas é a pandemia global do novo coronavírus. A
baixa nos preços de petróleo torna a reciclagem menos atraente economicamente e a maior preocupação com a higiene pode causar resistência ao uso de
embalagens reutilizáveis de modo geral.
Como se pode ver, é preciso resolver o problema
do plástico antes de ele chegar aos oceanos. Fundamental é criar uma economia circular para os plásticos, para que nunca se tornem resíduo ou poluição.

Digitalpimp - Creative Commons

•

des ligadas à manutenção e reparos das embarcações sob sua guarda e conta com o apoio do Setor
de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).
Não é permitido realizar nenhum serviço de reparo
ou manutenção, tais como pintura, solda, fibra,
entre outros, em outro local a não ser na Área de
Serviços. Portanto, deve ser solicitada uma vaga
na Secretaria Náutica para realizar tais trabalhos.
Para que as empresas prestadoras possam realizar
seus serviços nas embarcações, precisam ser orientadas e fiscalizadas pelo Setor de Saúde e Segurança
do Trabalho e pelo Setor de Meio Ambiente, bem
como devem cumprir integralmente o Regulamento
Interno de Empresas Prestadoras de Serviços.
Somente ao proprietário da embarcação ou pessoa por ele expressamente autorizada e, desde de
que comunicado / informado antecipadamente
no Registro de Autorização, é permitido ordenar a
execução de quaisquer serviços a serem realizados na Área de Serviços.
Terceiros não credenciados somente podem prestar serviços nas dependências da Marinas Nacionais com expressa autorização do Setor de Controle de Acesso, após pagar taxa diária e individual, e estar em dia com toda a documentação da
empresa: CNPJ, cópia do Contrato Social (última
alteração), PPRA (dentro do prazo de validade – 1
ano), PCMSO (dentro do prazo de validade – 1
ano), registro de funcionários da empresa, cópia
de RG, CPF e comprovante de residência dos funcionários.
A Secretaria Náutica possui tarifas de estadia e
movimentação próprias para a Área de Serviços,
independentemente dos valores de estadia mensais já pagos pelos clientes. Por uma questão de
espaço disponível, as embarcações somente podem ficar na Área de Serviços pelo período necessário e pré-determinado à realização dos trabalhos. A Secretaria Náutica se reserva no direito de
aplicar tarifas crescentes para clientes que não
cumprirem estes requisitos.

U

m estudo realizado pela Pew Charitable Trusts
e a SYSTEMIQ com os parceiros Fundação
Ellen MacArthur, Universidade de Oxford,
Universidade de Leeds e Common Seas, revela que
até 2040, o volume de plásticos no mundo pode dobrar
e o que é jogado anualmente no mar deve chegar a
29 milhões de toneladas. A quantidade de plástico
presente nos oceanos quadruplicará, atingindo mais
de 600 milhões de toneladas daqui 20 anos.
O relatório do estudo, chamado de Breaking the
Plastic Wave, é um dos mais completos e analiticamente robustos já publicados sobre plásticos no
oceano. De acordo com o estudo, somente a recicla-

O restaurante La Marina já
adota algumas ações para
reduzir o impacto do uso de
plásticos. Desde 2018, o uso
de canudos de plásticos é
desencorajado. Além disso, as
sacolas de papel substituíram
as embalagens plásticas. Se
forem solicitados descartáveis, são disponibilizados
talheres de madeira e copos
de papel.
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Empório La Marina

Sabores plurais

Pic-Me

Confira dois pratos saborosos do Restaurant La Marina para
atender variados paladares, incluindo opção vegetariana

O

s snacks da Pic-Me são a reinvenção dos
salgadinhos. Veganos, sem fritura, sem corantes e conservantes, sem adição de açúcar e 100% naturais. Entre as opções de sabores
tem Batata Doce, Batata Rústica com Alecrim, Batata Doce com Cebola Caramelizada, Chips Assado
Lemon Pepper, Homus (à base de grão de bico)

Divulgação

Snacks 100% naturais, veganos para
comer puro ou com acompanhamento

Tomate Seco e Manjericão, Homus Ervas Finas e
Azeite, e Mandioquinha. A Pic-Me segue a filosofia
Clean Label, um movimento puxado por consumidores que pedem rótulos cada vez mais claros e
limpos, combinando ingredientes mais naturais e
menos artificiais com simplicidade. Disponível no
Empório La Marina.

novidades para o barco e para você

Tela desinfetada

Tábua eletrônica

Fotos: Francisco Sousa

A pandemia do novo coronavírus fez do álcool gel um aliado para desinfetar. Porém, o
produto danifica as telas dos smartphones e
tablets, que são revestidas por uma película
oleofóbica, que rejeita a gordura dos dedos.
Uma opção é usar os lenços umedecidos Zeiss
Screen Wipes , que não contêm álcool. O principal ingrediente é o lauril éter sulfato de sódio, mais conhecido como detergente. Macios,
os lenços podem ser usados com segurança
em qualquer tela, sem risco de danos ou arranhões e com secagem rápida.

Berinjela empanada é a estrela desse
hambúrguer vegetariano
Cozinha de barco costuma sofrer
com falta de espaço. Utensílios com
múltiplas funções são uma boa pedida. É o caso da tábua de bambu Chopbox, que tem cinco utilidades: corte
de alimentos, balança digital para pesar os ingredientes com precisão, timer para não errar o tempo das receitas, afiador de facas e um sistema de
esterilização que usa luz ultravioleta
para eliminar 99,99% dos germes da
tábua e das facas em poucos segundos. A bateria é recarregável e a tábua
é a prova d’água e sem fios.

Leve para os dias quentes, o Robalo com crosta
de farinha Panko temperada é a pedida

Burger Vegetariano

Robalo

Vegetarianos também podem se deliciar
com hambúrguer. Acostumados a serem
nomeados como ícones da comida fast
food, os hambúrgueres podem ser ótimas e saudáveis refeições. No La Marina,
o Burger troca a proteína animal por vegetais! Os ingredientes são berinjela empanada, queijo, tomate, rúcula e geleia
de tomate no pão de brioche. Prove, você
vai se surpreender.

O robalo é um peixe brasileiro de água salgada considerado excelente para a gastronomia.
Além de uma opção equilibrada no quesito
gordura, ele é reverenciado pelos chefs de cozinha por sua nobreza, textura e versatilidade.
No La Marina, o robalo é preparado ao forno
com uma crocante crosta de farinha Panko
temperada. No acompanhamento, legumes
no vapor, tornando-se uma refeição muito
leve para os dias de calor.
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O que há na água
Concurso selecionou fotografias
relacionadas ao mares, lagos e rios

5.500

fotografias selecionadas concorreram em 13 categorias do Underwater Photographer of the Year, promovida pelo canal britânico BBC News, uma competição que todo ano premia as melhores fotografias tiradas nas águas dos mares, lagos e rios. Fotógrafos de 70 países capturaram imagens espetaculares de animais e paisagens subaquáticas. Abaixo, a grande
campeã e algumas outras fotos selecionadas.

O principal prêmio, focas nadando ao redor de um iceberg que trazem alimentos da
terra, flutuando com as correntes quentes da Antártica, fotografado por Greg Lecoeur

Filhotes de tubarões-limão em
um mangue nas Bahamas,
fotografados pela austríaca
Anita Kainrath

O italiano Pasquale Vassallo
descobriu uma bola de futebol
na superfície da água que sugou
um polvo para baixo dela

Pasquale Vassallo venceu a
categoria ‘Conservação
Marinha’ com a imagem de
um atum capturado pela rede

A categoria Preto e Branco ficou com Zena Holloway com a imagem da
mergulhadora livre e conservacionista brasileira Flavia Eberhard

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

