Papel 100% reciclado.
Composição: 75% de aparas préconsumo (material reciclado dentro
da fábrica) e 25% pós-consumo
(material oriundo da coleta urbana).
Fonte: Suzano Papel e Celulose
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Vela

Fazendo do
velejar uma
brincadeira
Olhos e ouvidos

atentos
nas palavras do instrutor. A feição
de cada um concentrada no trabalho
de amarrar as velas. E o sorriso estampado na boca de seis crianças,
quando o barco é colocado na água
e saem para velejar.
Assim é mais uma aula de vela da
Escola da Marinas Nacionais, que tem
como instrutor, o experiente velejador Thomas Buckup. “O curso está

se desenrolando muito bem, ainda
que a idade média é de apenas oito
anos”, conta. “Por ser uma turma enxuta, fica mais fácil dar atenção e
orientá-los. E eles próprios se ajudam, um ensinando ao outro.”
O Canal de Bertioga é pródigo para
ensinar a vela. A correnteza, as ondas,
os ventos, ora fracos, ora fortes, o tornam a melhor sala de aula para o
curso. “Os alunos conseguem experimentar uma grande variedade de condições. As aulas teóricas são importantes,
mas a ansiedade deles é
tão grande que não posso
passar de 20 minutos.”

“Pensei que precisássemos fazer simulações em terra, mas eles se saíram
muito bem na água”, comenta. “Já fizemos aulas de manobras, contornando
bóias, exploramos o canal e o rio. Acima
de tudo, estamos atingindo o nosso
objetivo de ensinar a criança a dominar o barco à vela, de uma forma lúdica e divertida.”
A estrutura fornecida é um diferencial e inclui barcos Optimist, Day Sailer
e Dingue, além do acompanhamento e
suporte de um bote de borracha. “Nossa
meta é estabelecer condições para o
desenvolvimento da vela em nossa região”, explica Alejandro Rodriguez,
administrador da Marinas Nacionais.

Uma nova turma da Escola de Vela da Marinas Nacionais será formada em meados de fevereiro. Para obter mais informações, entre em contato com Saulo, do
Atendimento ao Cliente da Marinas Nacionais, pelo telefone (13) 3305-1421 ou
pelo email atendimento@marinasnacionais.com.br.

“Quando estou
no Optimist
gosto de cuidar
da vela mestra.”
Tomas

“Pra mim é tudo
novo. Aprendi a
montar o barco, a
subir a vela e adorei
velejar.” Leonardo

“Adoro sair
para navegar.”
João Francisco

“Eu quero velejar
logo e apostar
corrida. Até já
ganhei corrida.”
Alexandre

“Rapidinho
aprendi a fazer
os nós
utilizados.”
João

“Eu morei três anos
em um barco e foi
fácil aprender a
manobrar as velas.”
Nicollas
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Gente do Mar

Maximilian Gorissen é

ros e estações de rádio. Por este motivo
e para dar suporte ao velejador, incluímos o serviço de Diário de Bordo que
acredito, por sua facilidade de uso, será
usado por muitos velejadores. Outro
serviço que deu muito retorno aos yacht
brokers, foi o de “Veleiros à Venda”.

um apaixonado pela prática da vela.
Suas primeiras velejadas foram na represa da Guarapiranga. “Lembro até
hoje do primeiro dia como baloneiro.
A sensação de planar do barco, com o
balão na mão, escorado com todo o
corpo para fora da borda e com o barulho e borrifos da água passando
pelo casco.” Quando a represa “secou”, comprou um veleiro de oceano,
um Ranger 26 (Quarter-Tonner) ao qual
deu o nome ORM (significa serpente
em dinamarquês). Montou um site,
www.sailbrasil.com.br, dedicado a
ajudar quem curte a vela.

mais do que notícias da vela, fornecendo informações de prestadores de
serviços e de fornecedores de produtos
específicos.

Qual foi o objetivo de criar o
site Sail Brasil?

Quais tipos de serviços são os
mais procurados no site?

Há uma carência e dificuldade em se
conseguir informações a respeito de
fornecedores quando se precisa reformar um veleiro ou planejar uma viagem. Decidi criar um site que tivesse

Contato de fornecedores em geral e de
marinas e iate clubes. Após um ano no
ar e consagrado como site referência
para o velejador brasileiro, há procura
por navegação, como waypoints, rotei-

O que falta para a vela ser
mais conhecida e praticada
no Brasil?

Novidade

Falta patrocínio aos velejadores e interesse dos próprios fornecedores do
mercado náutico em promover a vela.
Nossa parte está sendo feita: desenvolvemos o software e o portal, especialmente para o Projeto Navegando o Brasil do velejador e fotógrafo Thomas
Kremer, autor do livro Ilhabela da Princesa, primeiro livro de fotografias do
mundo marcadas por geotaging. Recomendo aos leitores do Informativo da
Marinas Nacionais que acompanhem a
aventura em nosso site.

Meio ambiente

Acesso será
liberado pela placa

Esporte
pelo verde

A partir de 1º de dezembro, o acesso à Ma-

O Torneio Ecobol, organi-

rinas Nacionais será lib erado ap enas para veículos
cadastrados.
Ao chegar, a placa do veículo é digitada pela Portaria.
Constatada a autorização prévia no banco de dados, a passagem é liberada.
Para cadastrar os veículos dos proprietários de barcos
e de seus convidados, é necessário enviar as
seguintes informações para o email
atendimento@marinasnacionais.com.br:
> marca do veículo;
> cor do veículo;
> placa do veículo;
> nome da embarcação;
> nome do responsável pela
embarcação.
Mais informações:
tel. (13) 3305-1421 com Saulo.

zado pela Associação dos Moradores do
Iporanga, mistura atitudes solidárias e
ecológicas com a prática esportiva.
Aberto a todos os colaboradores de
empresas e associações da região da
Serra do Guararu, o torneio tem diversas atividades, desde arrecadação de
alimentos e agasalhos, recolhimento
de lixo, doação de materiais recicláveis
e um campeonato de futebol. A Marinas Nacionais participou e terminou o
torneio na segunda colocação geral. O
administrador da Marinas Nacionais,
Alejandro Rodriguez, ressalta a iniciativa. “Incentivamos a participação de
nossos colaboradores e parabenizamos os organizadores pela ideia.”

Serviço

Coluna Regatta

Aproveite a estadia
Durante a alta temporada até
o final do horário oficial de verão, a
Marinas Nacionais tem um horário
diferenciado nos finais de semana e
feriados para atender aos clientes e
seus convidados.
O posto de abastecimento, a administração e a Secretaria Náutica funcionam até as 18h. A sala rádio até as 20h.

O Restaurante Déjà-vu oferece
café da manhã a partir das 8h30 e
atende até as 21h, assim como a Loja
de Conveniência.
Em caso de socorro mecânico e
elétrico, a Portaria da Marinas Nacionais tem os contatos de empresas
e profissionais que trabalham 24 horas por dia.

Dicas importantes
Para que todos aproveitem melhor a estadia, a Marinas Nacionais recomenda algumas atitudes
solidárias:
- o píer de abastecimento deve ser
utilizado apenas durante o tempo
da operação, com o marinheiro dentro do barco, evitando acidentes com
transbordamento de combustível;
- o píer fixo em frente ao restaurante deve ser utilizado apenas para
embarque e desembarque, para
dar oportunidades de uso a todos;

- programe os passeios com antec edência, evitando fila s com
abastecimento e correria com bebidas e alimentos;
- para que todos possam usar o
estacionamento da Marinas Nacionais, estimule a carona entre
os convidados, evitando o excesso
de veículos;
- observe a sinalização de emergência para não obstruir hidrantes
e extintores com veículos, carretas ou jetskis.

Saúde e Segurança

Tempos molhados
Nos cinco meses entre
junho e outubro, choveu nas regiões
Sul, Sudeste e Nordeste mais de 80%
acima da média dos últimos 30 anos,
segundo dados do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nesses
tempos molhados, um item importante para a segurança e bem estar do
profissional é a capa de chuva.
Normalmente confeccionada em tecido sintético (poliéster), revestida de
pvc em uma das faces, protege o usuário contra as intempéries (chuva, chuvisco e vento). Além de minimizar os
danos à saúde, a capa permite mais
conforto em atividades necessariamente externas.

Exija o NMEA
nos seus
eletrônicos
Por Valéria Corbucci

National

Maritime

Electronics Association. É isso que
quer dizer a sigla NMEA, que você
encontra em alguns eletrônicos.
Sua criação tem como objetivo padronizar as técnicas de instalação
de produtos marítimos elétricos e
eletrônicos como radares, GPS, rádio VHF, piloto automático, inversor, fishfinder, entre outros instrumentos. Para o consumidor, a certificação NMEA traz o conforto de
uma instalação com garantia.
A Regatta já praticava a excelência na instalação de seus produtos
de acordo com as normas brasileiras, dando a garantia do bom funcionamento aos equipamentos.
Agora, é a única empresa da América Latina, através de seu gerente
técnico de produtos, Thiago Menezes, a ter a certificação NMEA.
Uma instalação certificada pelo
NMEA garante o pleno funcionamento dos equipamentos elétricos
e eletrônicos do seu barco. “Sabamos que um excelente produto,
quando mal instalado, pode gerar
problemas ou não ter o rendimento
esperado. Quando ele tem o NMEA
isso não acontece. A excelência da
instalação é certificada e o bom funcionamento, garantido”, explica Menezes, que passou um período em
treinamento na sede do NMEA, nos
Estados Unidos, e obter o certificado.
Regatta: 11- 3037-7000
Regatta Yachts: 11 - 5538-3434
www.regatta.com.br

Manutenção

Eventos

Cuidados
diários

O prazo curto foi um de-

Com a chegada do verão
torna-se mais freqüente o uso das
embarcações e torna-se indispensável tomar alguns cuidados diários:
- checar o nível do óleo e da água
do motor sempre pela manhã com
o motor ainda frio e visualizar possíveis vazamentos de água e óleo;
- drenar filtros e separadores de
combustível;
- checar possíveis vazamentos de
água através do selo mecânico ou
gaxeta (parado e em velocidade
cruzeiro);
- observar durante a navegação se
o nível de fumaça no escapamento é o mesmo do início da viagem;
- em caso de embarcação sem pintura venenosa no fundo, verificar
nível de cracas incrustadas no
casco, eixo, hélice e lemes (mesmo com pintura venenosa poderá
ocorrer incrustações nessas áreas, principalmente nas hélices);
- em caso de elevação acusada pelos relógios de temperatura, verificar ralos de entrada, filtros de água
salgada e rotores;
- manter sempre as baterias carregadas para evitar transtornos.
Importante: sempre faça sua primeira decolagem com o motor
quando este atingir de 60 a 70ºC.
Boas Navegadas!!!
Wagner Vestphal - Píer Boat - autorizada
Volvo - tel.: (13) 3351-6600

Decoração

No dia 26 de setembro, a chegada da estação
mais colorida do ano foi celebrada com a
Marinas Nacionais Expo Primavera 2009. A Associação dos Orquidófilos do Guarujá e a empresa de paisagismo Cantinho Verde, expuseram
suas plantas e os visitantes ainda receberam
como cortesia, violetas e kalanchoes, além de
sementes de ipê-amarelo.
Colaboradores da Marinas Nacionais visitaram o São Paulo Boat
Show 2009, realizado
em outubro. Glaucia
Grillo, Rosemeire Judivam e Tereza Carramão
visitaram o estande da
Intermarine para conhecer o maior barco
exposto no Salão, a
760 Full. “Pra gente que trabalha na área náutica,
é muito importante nos atualizarmos”, conta Tereza, operadora da Sala Rádio.
Dia 17 de outubro foi
a comemoração do Dia
das Crianças na Marinas Nacionais. Entre as atrações: pulapula, cama elástica,
brincadeiras e animações da empresa Baby
Festas.

safio para decorar os barcos expostos pela Intermarine no São
Paulo Boat Show (SPBS) 2009.
Mas o resultado ficou tão bom que
os barcos foram vendidos com a
decoração feita para a exposição.
A 760 Full, o maior barco exposto
no SPBS, ganhou um interior novo
com madeiras nas tonalidades bege
e marrom escuro, e couro nas forrações de camas e em apliques das
portas. No salão e na suíte máster,
usei turquesa em guardanapos, taças e almofadas, uma combinação
que produziu um efeito muito feliz
e iluminou esses ambientes.

O conjunto de jantar é da Cecilia Dale.
Destaque para o saleiro/pimenteiro
pequeno e prático para barcos.

As almofadas usam tecidos da
Regatta e a cesta e bolas de couro são da Empório Belraldin.
Karol de Paula é decoradora da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas Nacionais. Contato: (11)
2176-3636 ou (11) 8338 -5885.

