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

Formatura
da Escola
de Vela
No dia 5 de dezembro,
aconteceu a formatura do curso de Vela
da Marinas Nacionais para crianças. O
evento foi realizado no Restaurante Déjàvu, na própria marina, e teve o comparecimento dos pais dos velejadores mirins.
O velejador Thomas Buckup, instrutor
do curso, destacou o apoio da Marinas
Nacionais e o empenho do administrador
da marina para a viabilização do curso,
o velejador Alejandro Rodriguez. No discurso, antes da entrega das medalhas,
Thomas Buckup destacou também a
participação e ajuda dos pais, que estimularam os alunos e cooperaram para a
realização das aulas.

As inscrições para a 2ª turma estão
abertas e as aulas se iniciam em
fevereiro. Para participar, a criança
deve ter entre 7 e 12 anos e saber
nadar. Mais informações com o
Atendimento ao Cliente da Marinas
Nacionais, tel (13) 3305-1421.

Thomas Buckup e a primeira turma de formandos: comemoração à nova geração de velejadores.

Marco Roca Kumschlies recebe uma medalha
de Thomas Buckup pela colaboração nas aulas.

O velejador Alejandro Rodriguez
coloca a medalha nos alunos.

Juan Alfredo Rodriguez, diretor da Marinas
Nacionais, parabeniza os novos velejadores.

Luciana Soffiati Rodriguez entrega
o diploma aos formandos.

Colaboração
A colaboração dos navegadores do Canal de
Bertioga foi fundamental para a segurança das
aulas. A equipe de apoio do curso utilizava
dois botes de borracha e sinalizava com antecedência, solicitando a diminuição de velocidade dos barcos, atendida por todos.

Evento
Entre os dias 29 e 31 de janeiro, a Sedna realizará um test drive aos interessados em
conhecer seus novos lançamentos: os barcos XF 335 e LF 36. O evento acontecerá na
Marinas Nacionais e para agendar um horário, o interessado deve entrar em contato
com a Sedna, pelo telefone (11) 2524-3333 ou pelo email vendas@e-sedna.com.br.

Janeiro 2010

Gente do Mar

Aluísio Floriano Matos
é marinheiro há 17 anos, 14 trabalhados na Marinas Nacionais. É Capitão
Amador há oito anos e atua também como
1º secretário na AAMCASP, Associação
dos Arrais, Mestres e Capitães Amadores do Estado de São Paulo, entidade
que representa os marinheiros no Estado e cuja sede fica no Guarujá. Em seu
segundo ano de mandato, ele conta
os avanços da entidade, a necessidade
de engajamento dos marinheiros e a importância de parcerias, como a da Marinas Nacionais nos planos para 2010.

E queremos expandir mais, com a formação de uma brigada de incêndio dos
marinheiros dentro da marina, por
exemplo. O marinheiro é responsável
pela vida de muitas pessoas quando
está no mar e, claro, por sua própria
vida e precisa estar preparado para as
situações de emergência.

Quais são os projetos para 2010?

Qual o objetivo da AAMCASP?

Como é a parceria com a
Marinas Nacionais?

Fortalecer a categoria, representar e defender os interesses dos marinheiros
de esporte/recreio, oferecendo aperfeiçoamento para este grupo de profissionais
que busca cada vez mais a capacitação
e qualificação. Para isso, é preciso dar-lhes
as condições, treiná-los para que conhe-

Nós sempre tivemos as portas abertas
pela administração da Marinas Nacionais. As palestras sobre meio ambiente
são um exemplo de como as parcerias
podem se reverter para o crescimento
do marinheiro. Quanto mais qualificado,
melhores trabalhos e maiores salários.

Em 2009, reorganizamos a AAMCASP.
A inadimplência era grande, mas recuperamos a credibilidade da associação junto
aos marinheiros. Estamos trabalhando
em projetos para viabilizar parcerias com
cerca de 20 empresas, para formar marinheiros do mais alto nível. Queremos
que o Guarujá se torne um pólo náutico,
referência para o litoral, para o Estado e
para todo o Brasil. Não existem boas marinas se não houver bons marinheiros, e
sabemos que é um trabalho de formiguinha, mas estamos muito empenhados.

quíssimos realizam. E se deixaram
seduzir tão completamente pela vida
marinha, que, o mar não apenas passou a fazer parte de suas vidas como se
transformou em seu endereço fixo
durante três anos e meio. Hoje, com a
conquista de um projeto de vida realizado, o casal Rodrigo e Márcia, está
sendo convidado por empresas e instituições de ensino para contar toda
sua experiência e vivência desde a
concepção até a realização deste projeto em diversos eventos. Retomaram
recentemente também as
suas vidas executivas e agora dão continuidade a suas
carreiras. “Sonhar é bom
e realizar é melhor ainda.
Como ninguém vive só de
brisa para sempre, era
hora de voltar à terra firme,
trabalhar mais alguns anos
com prazer e no que somos bons profissionalmente para refazer o caixa.

Sem dúvidas a experiência valeu a
pena e já estamos planejando nossa
próxima grande viagem” comenta
Rodrigo. A história de vida deste casal
é um exemplo de superação, motivação, inspiração de que é possível fazer acontecer e realizar sonhos em
qualquer idade. Eles contam tudo de
forma inspiradora e descontraída, e
fazem diversas relações de sua história com a realidade do mundo corporativo, incentivando o público a
fazer acontecer em seus projetos
pessoais e profissionais.
O veleiro deles, Cavalo Marinho,
agora está à venda. “Esperamos que
ele possa realizar os desejos de um
futuro sonhador”, comenta Marcia. Rodrigo e Marcia podem ser contatados
para entrevistas, palestras, ou mesmo
para um bate papo através dos telefones: (11) 7492-1150 / (13) 9762 3007
ou pelo e-mail: veleirocavalomarinho@
gmail.com. Conheça mais no site www.
getjealous.com/cavalomarinho.

çam a ampla tecnologia empregada hoje
neste ramo náutico que não para de crescer.

Diário de bordo

Em 2005, o casal Rodrigo do Vale

Texto e foto fornecidos

e Marcia Branchini do Vale, comprou
um veleiro Velamar 45 da Cabrasmar,
ano 1983, trocou a vasta experiência
corporativa acumulada em mais de
20 anos em multinacionais por alguns
anos sabáticos, embarcou as crianças,
Nicollas e Raffael, com um e cinco
anos de idade, e velejaram pela costa
brasileira até as ilhas do Caribe. Sem
nunca ter velejado antes, planejaram
e realizaram um sonho que muitos
desejam, alguns planejam e pou-

Serviço

Coluna Regatta

Zelo pela segurança
Os integrantes da Brigada

Por Valéria Corbucci

Quando a ideia é deixar

importante poder praticar o combate a um incêndio de verdade”, explica o líder da Brigada de Incêndio,
o bombeiro civil, Marcio Falcão.

Fotos: Elisabeth Ferreira

de Incêndio da Marinas Nacionais
passaram em novembro, por um
curso de atualização na Escola de
Bombeiros Civis Universo, localizada no Guarujá.
O curso teve 8 horas de duração e
foi dividido em teoria e prática. Os
participantes revisaram procedimentos de primeiros socorros e realizaram simulações, apagando fogo
em um ambiente com fumaça. “É

Saúde e Segurança

Que calor!
Nos meses de clima quente,
deve-se redobrar os cuidados com a
saúde. Uma das agressões causadas
pela ação prolongada do calor é a
insolação, quando o sol incide diretamente sobre a pele e a intermação, quando o calor tem origem indireta, em locais fechados ou perto
de motores a combustão.
A recomendação para o trabalho
nessas condições é a mesma: ingerir
alimentos leves e com bastante água,
como frutas, beber de 2 a 3 litros de
água por dia, usar roupas e óculos
apropriados, fazer pausas regulares
para repouso e reforçar a ventilação
forçada ou natural.

Otimize seu
barco

A insolação e a intermação podem
causar sonolência, apatia, tonturas e
até mesmo inconsciência, além, é
claro, de queimaduras. Em casos mais
graves, pode ocasionar náuseas, vômito e diarréia. Em caso de desidratação grave, há elevação da pressão arterial e do ritmo cardíaco.

a lancha mais veloz, pensamos
logo em colocar um motor mais
potente. Essa é, sem dúvida, uma
das maneiras mais rápidas, mas nem
sempre a mais econômica. É possível melhorar o desempenho do barco sem ter de arcar com os altos
custos da troca do motor. Conheça
cinco medidas eficazes que vão
ajudar a gerar alguns nós a mais
na sua embarcação.
1 – Limpe as cracas ou o limo esses parasitas que se juntam ao
casco, eixo, leme e hélices provocam enorme atrito com a água,
reduzindo a velocidade o tempo
todo. A limpeza é fundamental.
2 – Use flapes - se a popa afunda
quando navega, uma das maneiras
de levantá-la, colocando o barco
na posição normal, é instalar flapes,
ou seja, placas fixadas no espelho que tem a função de erguê-la,
diminuindo o arrasto.
3 – Verifique o estado da hélice –
se estiverem danificadas podem
“roubar” até 10% da velocidade
de um barco.
4 – Acerte o passo da hélice hélices fora do passo certo prejudicam a performance. Na troca,
vale a dica: a rotação varia 200 rpm
para cada polegada no passo.
5 – Combustível suficiente para
o passeio - Combustível e água pesam. Por isso, nada de tanque cheio
se não for usar. Coloque no tanque
apenas o suficiente para o passeio,
mais cerca de um terço como segurança. Quem vive com tanque
cheio anda menos e gasta mais.
Regatta: 11- 3037-7000
Regatta Yachts: 11 - 5538-3434
www.regatta.com.br

Manutenção

Se levarmos em consideração os custos totais durante 12
meses de uma embarcação, verificaremos que a manutenção preventiva dos motores é um dos menores custos em relação ao total
de gastos conforme os percentuais aproximados abaixo:
- Combustível em 100 horas de
uso, média nacional 12 meses: 25%
- Estadia (12 meses): 20%
- Marinheiro: 20%
- Manutenção anual: capotaria, polimento, ferragens, elétrica: 10%
- Pintura venenosa (caso o barco
permaneça na água): 5%
- Seguro da embarcação: 5%
- Manutenção preventiva dos motores (a cada 100 horas): 10%
Obs.: Percentuais aproximados para
embarcações acima de 30 pés.
Considerando que são os motores que levam a embarcação e
a trazem de volta ao seu porto
seguro, o item manutenção preventiva é um dos mais baratos no custo
geral, sem contar que quebra
pela falta de manutenção pode
ser muito mais caro e não agrega
valor de revenda à embarcação.
Wagner Vestphal - Píer Boat - autorizada
Volvo - tel.: (13) 3351-6600

Decoração

Um barco sempre que possível, deve ter o conforto de uma
casa, na minha opinião. E não tem
algo mais aconchegante do que
ambientes cheirosos. Existem
diversas opções de cheirinhos
no mercado. As velas são minhas
preferidas, porque decoram e
exalam aroma quando acesas.

Divulgação

Custo da
manutenção
preventiva
dos motores

Curtas

O veleiro de 26 pés Rainha/Marinas Nacionais
conquistou o título da Copa Mitsubishi, classe
RGS B. “A nossa grande aposta em 2009 foi
correr as regatas de Ilhabela. Ajustamos o barco
e conseguimos um 3º lugar na Rolex Ilhabela Sailing
Week e no Brasileiro da RGS, contra 23 barcos. O
título da Copa Mitsubishi fechou 2009 com chave
de ouro”, conta o comandante Leonardo JP.
O título inédito animou a tripulação formada ainda
por Marcio Mattos, Hugo Guilherme, Cacau e Bruno
Sulic. “Agora a ideia é revisar o barco e voltar a
treinar. A classe RGS paulista está muito forte e
organizada, 2010 promete lindas disputas!”

Em dezembro foram entregues os certificados
para os 141 marinheiros que passaram pelo
treinamento em reciclagem e coleta seletiva.
“Agora temos a colaboração deles por mais insignificante que seja o derramamento de óleo”,
conta Adriano Ferreira, responsável pelas atividades ambientais. Todos os marinheiros que ingressarem para trabalhar na Marinas Nacionais
terão a palestra. Quem ainda não assistiu, deve
procurar o Adriano, na Secretaria Náutica.

O pot-pourri de flores aromatizadas com gotas de essência deixa
o ambiente charmoso.

Também têm as varetas de madeira, que ficam mergulhadas em
perfume e duram enquanto houver líquido. Nesse caso, o truque
é colar o frasco e furar a tampa no
tamanho exato das varetas para
não correr o risco de tombar e vazar. Uma pedida é a nova fragrância da Tânia Bulhões, Bleu de Mer,
inspirada no Mar Mediterrâneo,
com notas cítricas, patchuli e notas ozônicas e verdes.
Karol de Paula é decoradora da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas Nacionais. Contato: (11)
2176-3636 ou (11) 8338 -5885.
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