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

Informativo bimestral da Marinas Nacionais - Contato: marketing@marinasnacionais.com.br
Rodovia Guarujá/Bertioga, km 20,5 - Guarujá - SP Tel.: (13) 3305-1421 - www.marinasnacionais.com.br
Nº 28 - Novembro/Dezembro 2010 - Ano V - Distribuição gratuita Produção e fotos: Factum Design Gráfico - tel (11) 2694-1170

Serviços

Hora de curtir o verão
Está chegando o verão!
Época de curtir os passeios de barco
junto com a família e os amigos. A
Marinas Nacionais terá funcionamento diferenciado até o final do horário
oficial de verão.
Fins de semana e feriados: a Administração, o posto de combustível e a Secretaria Náutica funcionarão até as 18h.
A Sala Rádio irá até as 20h. O restaurante LaMarina servirá café da manhã a partir das 8h30 e jantares até

as 20h. A loja de conveniência tem
funcionamento das 8 às 21h.
Plantão para emergências: a Portaria
da Marinas Nacionais terá contatos de
empresas e profissionais que prestam atendimento de emergência.
Brigada de Incêndio: há uma equipe
de colaboradores preparada para eventuais emergências que ocorrerem na
Marinas Nacionais, como controle de
princípios de incêndio e prestação de
primeiros socorros a vítimas.

Para o seu conforto:
- planeje seus passeios com antecedência, evitando a correria de última hora ao
comprar alimentos e bebidas e no abastecimento de combustível do barco;
- utilize o píer de abastecimento apenas durante o tempo necessário para a
operação, evitando filas;
- para embarque e desembarque, utilize os píeres com rapidez para dar
oportunidade de uso a todos;
- estimule a carona solidária, evitando
grande acúmulo de carros de visitantes;
- não obstrua hidrantes e extintores
com veículos, carretas e jetskis.

Manutenção preventiva e segurança a bordo
Muitos clientes ac abam utilizando o
barco apenas nessa época do ano. Isso
torna ainda mais importante a manutenção preventiva, pois muitos dos problemas advém da falta de funcionamento
do barco durante longos períodos. Convém antes de sair com o barco realizar

uma boa revisão com empresas e profissionais qualificados. Abaixo, outras
dicas de cuidados para garantir a segurança do passeio:
- verifique o funcionamento dos equipamentos de navegação e de radiocomunicação;

- respeite a c apacidade máxima de
pessoas para passeios e pernoites e se
o barco tem equipamentos de salvatagem e segurança em número compatível;
- não esqueça de levar cartas náuticas
das regiões que pretende navegar.
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Gente do Mar

Em qual lugar se iniciará o
Projeto Oceano Vivo?

mais premiados fotógrafos subaquáticos
do Brasil. São mais de 30 anos dedicados
a capturar imagens sob as águas do planeta. Diretor da Revista Mergulho, publicada pela Gr1 Editora, em fevereiro
de 2011 dará início ao Projeto Oceano
Vivo, em parceria com sua esposa, a cinegrafista sub e especialista em tecnologia educacional Tatiana Zanardi. Trata-se de uma volta ao mundo em um catamarã a vela para documentar as
transformações que vêm ocorrendo em
nossos oceanos causadas pela ação humana irresponsável.

Qual o objetivo do
Projeto Oceano Vivo?
A proposta é documentar as transformações que nossos oceanos vêm sofrendo ao longo das últimas décadas.
Nossa idéia é utilizar tecnologia de última geração para mostrar em tempo real
os benefícios da exploração dos recursos
de forma sustentável e da educação ambiental, e mostrar os prejuízos da falta
deles. Queremos mobilizar pessoas do
mundo todo conectando-as com um objetivo comum: salvar os oceanos e conseqüentemente a espécie humana.
A questão ecológica não se trata apenas
de salvar uma ou outra espécie simpática, como golfinhos e baleias. Para que elas
sobrevivam, assim como a nossa espécie,
é necessário que os oceanos possam continuar a sustentar a vida em nosso planeta. Por isto é importante mostrar o que está
dando certo em termos de conservação,
para que esta ação possa ser multiplicada,
e denunciar as agressões que nossos mares
vêm sofrendo, sempre propondo soluções
considerando o homem inserido no contexto. Afinal somos parte da natureza.

Como ele será
divulgado?
Nosso foco será a produção de material
transmídia (fotos, vídeos e podcasts
para diversos meios) com conteúdo educacional. Receberemos grupos de mergulhadores para disseminar os projetos ambientais existentes nos lugares
por onde passarmos e promoveremos
interação e participação através da internet e da experiência vivencial. Já
contamos com apoio de mídia impressa, digital, rádio e TV.

Qual a sua expectativa?
A verdade é que nossos oceanos es-

Ao lado, Tatiana
Zanardi, a esposa de
Alcides Falanghe e
parceira no Projeto
Oceano Vivo,
recolhendo resíduos
no mar de Angra
dos Reis, no “Clean
Up Day 2008”

Fotos: arquivo pessoal

Alcides Falanghe é um dos

Passaremos o primeiro ano percorrendo
todo o leste do Caribe. Partiremos de
Miami em fevereiro de 2011, passando
pelas Bahamas, Turks & Caicos, República Dominicana, Porto Rico e por todas as Antilhas até a ilha de Bonaire,
ao largo da costa da Venezuela, onde pretendemos chegar em meados de julho. Ficaremos por lá até o final da época dos
furacões e depois seguiremos para o
Canal do Panamá.

tão doentes devido às inúmeras
agressões que sofrem diariamente
em função do modo de produção linear que rege nossa sociedade, cuja fase
final é a produção de lixo ou emissão de carbono. Para a maioria das
pessoas que vivem nos centros urbanos, a prioridade principal de suas
vidas é basicamente ganhar dinheiro para poder consumir o que a televisão manda. Apenas uma pequena
parcela da população é consciente
de que todo produto demanda recursos naturais muitas vezes não renováveis e que o destino final normalmente acaba sendo o mar. Desde
que comecei a mergulhar, há trinta
anos, a degradação de nossos oceanos não é só palpável, mas assustadora. Por outro lado, graças aos esforços de alguns idealistas, a população de baleias e tartarugas-marinhas
vem crescendo, parques marinhos e
áreas de proteção ambiental são
cada vez mais numerosas e acabam
por gerar atividades econômicas
sustentáveis como o turismo ecológico. Ou seja, há muita coisa ruim,
mas também há muita coisa boa
acontecendo mares a fora.

Meio Ambiente

Coluna Regatta

Trate bem o seu lixo

No mar, cheio
de estilo
Por Valéria Corbucci

Terra à vista? Não, pet à vista. A ilha de restos de pets fica perto da California, EUA

Ao sair de barco em passeios, devemos ter um cuidado especial com a destinação dos resíduos gerados. Dá pra fazer isso reduzindo a geração, reutilizando e
dando o fim adequado. Ao trazer esses resíduos para a Marinas Nacionais, eles podem ser despejados nos
contêineres instalados na marina,
que posteriormente são enviados a
cooperativas, onde são manipulados, separados e vendidos para a in-

dústria de reciclagem.
Quem joga os resíduos nos canais
e rios ou no próprio mar, está colaborando com o maior lixão do
mundo. Ele está no meio do Oceano Pacífico e forma uma ilha de
garrafas e embalagens com 700 mil
km² (cerca de dois estados de São
Paulo). Eles são levados para lá
por correntes marítimas e 20% têm
origem no descarte de navios. Os
outros 80% vêm dos continentes.

Segurança e Saúde no Trabalho

Orientação e zelo
Os cuidados com a saúde e
segurança do trabalhador, seja ele
um colaborador seja um terceirizado, proporcionam vários benefícios:
ao melhorar as condições do ambiente de trabalho, aumentam a
produção, podem reduzir custos, na
medida em que evitam as faltas ao
trabalho e a perda de produção e
protegem o empregador contra as
ações trabalhistas e ações cíveis de
reparação por acidentes ou doenças
ocupacionais.
Durante as reformas realizadas na
Marinas Nacionais, por exemplo, os

profissionais diretamente ligados às
obras, muitos deles terceirizados, foram orientados a utilizar equipamentos adequados a cada função
realizada, como capacetes, luvas,
botas, óculos de segurança, entre
outros.
Na limpeza e manutenção dos barcos, os funcionários e prepostos dos
proprietários também devem cercarse de cuidados. Para ajudá-los, o setor
de Segurança e Saúde no Trabalho
da Marinas Nacionais está disponível para orientar e fiscalizar a segurança das operações realizadas.

já está à venda nas lojas Regatta. Roupas com UPF 50+, que protegem
quem está exposto ao sol dos raios
ultra-violetas e óculos com lentes polarizadas são alguns benefícios que a
nova coleção traz para quem quer
curtir o mar protegido. Confira!
Camiseta masculina
e feminina com proteção UV – Com
manga longa ou curta,
ambas têm UPF 50+, que
protege dos raios UV. O
modelo também possui discreto compartimento para guardar MP3 e/ou telefone celular. Cores: gelo/carbono e
branca/azul-marinho. Preço R$ 147,65
Bermuda Eco – Com tecido macio e confortável, seca rapidamente.
Bem-cortada, tem caimento perfeito. Cores:
cor carbono e azul.
Preço: R$ 290,00
Jaqueta Fleece – É ideal para quem
pratica atividades outdoor por que
apresenta aquece e é leve. Também
tem secagem rápida e abertura frontal com zíper. Cores: azul e cinza.
Preço R$ 165,38
Dockside Classic Leather – Combina
o charme dos tradicionais docksides
com o conforto dos calçados fabricados à mão. Vem com couro à prova
d’água, sola emborrachada e meia
sola em EVA, que absorve mais os
impactos. Preço: R$ 323,50
Óculos Grinder –
Tem lentes polarizadas, com 100% de
proteção UV e 99% de
obstrução do bilho. Elimina a distorção e reduz a fadiga do olho. Hastes
flexíveis. Cor: azul. Preço: R$ 325,47
Onde comprar:
Regatta - www.regatta.com.br
11 – 3037-7000

Fotos: divulgação

A nova coleção da Harken

Novidades

Decoração

Era de mudanças

A Intermarine

expôs o
modelo 545, uma variação do sucesso de vendas, a cabinada 540.
Entre as alterações dessa versão
está um novo móvel, um bar para
refeições rápidas no lugar da dinete no salão, onde coloquei algumas peças da Cecilia Dale.

A Nova Intermarine 55 é o modelo projetado pela BMW DesignworksUSA

A Intermarine,

maior estaleiro de barcos de alta performance
no país, lançou durante o São Paulo
Boat Show, que aconteceu em outubro, uma nova linha de embarcações.
Composta inicialmente pelas cabinadas Nova Intermarine 55, Nova Intermarine 60, Nova Intermarine 75 e a
maior Intermarine já construída, a
Nova Intermarine 85, o estaleiro deve
lançar até abril de 2011, três novos
modelos. No final de 2011, serão apresentados dois novos barcos e, para
completar a renovação da linha, mais
cinco embarcações até 2012.
Para o desenvolvimento dos barcos,
a Intermarine contratou grandes estúdios de design do mundo, como a
BMW Group DesignworksUSA e Luiz
de Basto Designs. Ivan César Batagini, diretor da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na Marinas Nacionais, acredita que os modelos terão grande sucesso no mercado.
“Teremos o primeiro barco desenhado
pela BMW para a América Latina,

além do renomado designer Luiz de
Basto. Apenas os melhores estão participando dos projetos dos novos
barcos.”
A própria SPMarine tem novidades.
Criada em 2006 com vendas destinadas exclusivamente para o estado de
São Paulo, no mesmo ano passou a
atender todo o Brasil. “O nome não correspondia mais à realidade de nossa
empresa que tem atendido com sucesso
todo o país”, conta o diretor Luiz Antonio Batagini. A solução foi adotar um
novo nome: Mondblu. “Mondblu vai representar toda a nossa experiência e
dedicação de mais de 25 anos no mundo
náutico”, explica o diretor Gilberto Pini.
Para o diretor da Marinas Nacionais,
Juan Alfredo Rodriguez, as mudanças
na SPMarine/Mondblu e na Intermarine
darão ainda mais vigor à parceria que
existe entre as empresas. “Guardadas as
proporções, a Marinas Nacionais e a
Intermarine cresceram juntas no mercado, com uma parceria que trouxe
benefício para ambas as empresas.”

Nas almofadas das cabines, usei
as estampas de artistas brasileiros
da Coquelicots, que podem ser
aplicados em vários tecidos, desde
lonas até veludos.

No salão, as lindas almofadas
também são da Coquelicots.

Karol de Paula é decoradora da SPMarine, representante exclusiva da Intermarine na
Marinas Nacionais. Contato: (11) 21763636 ou (11) 8338 -5885.

phantom

*Barco de acordo com o Memorial Descritivo fornecido pelo fabricante.
Frete não incluso. Promoção válida até quando durar o estoque Regatta Yachts. Fotos ilustrativas.

360

Promoção Verão
Phantom 360
a partir de R$ 799 mil à vista*.

Motorização: Mercruiser QSD 270 HP.
Consulte condições de financiamento.

Barcos Novos
Barcos Seminovos
Charters
Serviços

Factum Design

Presencie o nascimento
de um novo ícone

Imagens ilustrativas

Ofertas exclusivas SPMarine

Cadastre seu barco no site
www.spmarine.com.br
600 Full 2008
2 Volvo D12

560 Full 2004
2 Volvo D12 715 hp

520 Full 2008
2 Volvo D12

Viva o melhor do mar, sem preocupações

SP MARINE
48S 2009
2 Volvo D11 670 hp

480 Full 2008
2 Volvo IPS 600 hp

Runner 48 2002
2 Volvo 480 hp

460 Full 2006
2 Volvo D9 500 hp

460 Full 2002
2 Volvo 480

440 Full 1998 e 2000
2 Volvo 370 e 430 hp

430 Full 2010
2 Volvo IPS 600

Cougar 42 1994
2 Volvo 430 hp

Runner 41 2002
2 Volvo KAD 44

380 Full 2004 e 2005
2 Volvo 370 hp e D6

Cranchi 31 1998
2 Volvo AQAD 41 200 hp

Phantom 34.5 2003
2 Mercruiser 250 hp

A S S I S TA N C E

Consulte a SPMarine
São Paulo: (11) 3581-4646 / 2176-3636
Angra dos Reis - RJ - Marina Verolme: (24) 3361-2527
Balneário Camboriú - Marina Tedesco: (47) 3361-6139
Curitiba - PR: (41) 3233-3636
Guarujá - Marinas Nacionais: (13) 3305-1500 / 3305-1594
Salvador - Bahia Marina: (71) 3321-8653

SP MARINE

Veja mais ofertas em www.spmarine.com.br
Representante Intermarine em todo o país

