CÓDIGO DE CONDUTA AMBIENTAL
Iate Clube Santa Catarina Veleiros da Ilha
Aplicar-se-á aos sócios, colaboradores, marinheiros, prestadores de serviço, clientes e demais
freqüentadores, com o objetivo de construir regras de conduta sustentável de uso dos equipamentos e
espaços do clube.
 Animais de estimação são permitidos, porém devidamente presos por coleira e guias de segurança,
responsabilizando-se pela suas ações, recolhimento e destino correto de suas fezes;
 Não é permitido o acesso de veículos nas áreas internas da marina, salvo com autorização da
secretaria;
 Respeitar as áreas de praticas esportivas no mar;
 Proibido nadar na área da marina;
 Economize água e reutilize quando puder, feche bem as torneiras e use gatilho nas mangueiras;
 Reduza energia elétrica, use lâmpadas de Led e apague os equipamentos quando não for mais utilizar;
 Descartar o lixo conforme os contentores seletivos que se encontram nas dependências de todo o clube
(vidro, metal, papel, orgânico) para efeitos de reciclagem;
 Faça uso sustentável de seus recursos sólidos, Recicle;
 Não lançar lixos e dejetos poluentes (óleo, tinta, pilhas usadas, detergentes, etc.) no mar. Colocar este
tipo de resíduos nos respectivos contentores identificados no clube;
 Incentivar os navegadores/marinheiros a utilizar produtos biodegradáveis e compatíveis quanto a tintas,
decapagens, solventes e detergentes.
Promover as atividades ambientais do clube contra a poluição do meio ambiente;
 Respeitar e promover as áreas naturais sensíveis das unidades de conservação;
 Respeitar os períodos em que a pesca é proibida e adotar as práticas da pesca mais sustentável
obedecendo a régua de medidas dos peixes permitidas;
 Comunique imediatamente a Administração do clube quaisquer acidentes com resíduos contaminantes
(gasolina, óleo diesel e outros hidrocarbonetos);
 Obedeça a NORMAN 3 - Normas da autoridade marítima para amadores, embarcações de esporte e/ou
recreio, por isso respeite as sinalizações de trafego aquaviário e velocidade, não saia ao mar sem antes
verificar a previsão do tempo, faça um check list de todos os itens de salvatagem, faça o plano de
navegação e comunique ao clube, qualquer acidente com risco de morte comunique imediatamente a
Capitania dos Portos:
tel: (48) 32814800 / 98842-6647 (Cmdte. Mello) ;
Denuncie e intervenha como fiscal na proteção do meio ambiente quanto à violação do regulamento
ambiental;
A preservação do nosso meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a
diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo, que reduz o impacto sobre o meio ambiente:
diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia e reduz a disposição
inadequada do lixo.
Repense, Reduza, Reutilize, Recicle e Recupere!

