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Portonave chega ao marco 
histórico de 6 milhões de teUs

Último milhão de TEUs foi movimentado em apenas um ano



“Prestes a completar 10 anos de operação, atingimos a marca de 6 milhões de 
TEUs movimentados e estabelecemos um novo recorde com a movimentação de 
87.547 TEUs em um único mês. Isto é resultado do esforço conjunto de uma equipe 
alinhada, pronta para aproveitar as oportunidades neste mercado competitivo e 
disposta a construir uma empresa cada vez mais eficiente.

Ao longo dos últimos anos, crescemos e nos aprimoramos. Criamos uma marca 
forte no segmento portuário. Nos fortalecemos baseados em um processo de 
construção coletiva com o nosso time. Aprimorar constantemente a forma de 
trabalho, descobrir novas possibilidades, aperfeiçoar os processos operacionais e 
associar novas tecnologias geram um efeito transformador nos negócios. 

O permanente cenário de mudanças no ambiente empresarial é um desafio 
gigante. Este cenário exige profissionais capacitados, comprometidos com o 
sucesso da equipe, prontos para transformar e focados nas necessidades dos 
clientes. Crescer de forma consistente, ser reconhecido pelo mercado e alcançar 
resultados expressivos como temos conseguido, nos motiva ainda mais a seguir 
em frente. O desenvolvimento profissional deve estar associado a uma visão 
estratégica de longo prazo e a metas ambiciosas. 

Com este direcionamento, seremos capazes de manter o nível de excelência, nos 
manter atualizados e contribuir para transformações positivas.  É assim que 
os profissionais de destaque agem, se desenvolvem, mantêm a energia. Juntos, 
alcançam grandes resultados e seguem em busca de novas conquistas. Expresso 
aqui mais uma vez o reconhecimento a todos que contribuíram para chegar onde 
chegamos, convicto de que seguiremos 
conectados, aberto ao diálogo e com 
capacidade de superar as situações 
difíceis que surgirem. Seguiremos, como 
sempre, todos no mesmo barco.”
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m e r c a d o

Portonave bate recorde 
de movimentação de 
contêineres no Sul
Julho foi um mês produtivo na Portonave; com várias marcas inéditas alcançadas. O 
Terminal conseguiu bater o recorde de movimentação mensal, atendendo 60 navios, com 
50.086 contêineres e 87.547 TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 
pés).  Além disso, a exportação de contêineres refrigerados (reefer) também atingiu um 
patamar inédito, com 5.666 embarques no mês e o melhor mês para as importações, com 
11.633 descargas. 

Os números reforçam o protagonismo da Portonave no Sul do País. A empresa é detentora 
do recorde sul-americano de produtividade, com 270,4 movimentos por hora (mph) e líder 
na movimentação de contêineres no Estado desde 2010. Também, desde o início do ano, 
o Terminal ocupa a primeira posição em movimentação de contêineres no Sul do Brasil, 
segundo dados da ANTAQ, e está entre os três terminais brasileiros na lista dos 20 maiores 
portos da América Latina, conforme ranking da CEPAL.

ladrilhos e 
placas de 

cerâmica foram 
destaques no 
crescimento

A exportação de ladrilhos, 
mosaicos e placas de cerâmica 
tem movimentado uma média 
de 660 TEUs por mês em 2017, 
na Portonave. Somente no 
primeiro semestre deste ano, o 
Terminal foi responsável por 23% 
da exportação do produto no 
Brasil, totalizando 3.962 TEUS e 
ficando atrás apenas de Santos, 
que detém 62% do mercado de 
exportação neste nicho.

Embora a Portonave já tenha 
movimentado este produto 
em outros anos, o mercado 
de exportação obteve um 
crescimento 7650%, quando 
comparado ao mesmo período 
de 2016. 

Além desses itens, que 
juntos representaram 93% da 
exportação deste segmento, 
telhas, tijolos, azulejos 
cerâmicos, louças, entre outros 
artefatos também passaram 
pelo terminal com destino a 
mais de 70 países, entre eles, 
os Estados Unidos, líder na 
importação deste produto 
por Navegantes, com 30% do 
mercado consumidor.
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P a s s o U  P o r  a Q U i

No dia 07 de agosto, executivos da COSCO 
Shipping Lines visitaram a Portonave para 
apresentar o terminal para o Sr. Qinfeng 
He, General Manager Department da 
companhia, que veio pela primeira vez a 
Navegantes. 

Ele veio acompanhado de Marcelo 
Teixeira, Deputy Manager – Container 
Division e Manuel Reigada, Deputy 
Manager – Operation Division da empresa, 
considerada uma das principais provedoras 
mundiais de serviço de transportes 
integrados de containers. 

Atualmente, a COSCO é o vessel provider no 
Serviço mais atuante do Terminal, o ESA.

Um grupo de alunos da APAE de Piçarras visitou a Portonave no dia 3 de agosto. Eles conheceram a estrutura do Terminal, visitaram o novo Espaço de Convivência e puderam vivenciar um 
pouco o cotidiano portuário. A Portonave abre o espaço para que outras APAEs da região venham fazer uma visita.

Executivos da COSCO visitam a Portonave

Alunos da APAE 
de Piçarras 
visitam Terminal 

Da esquerda para direita: Luis Lemos, supervisor Comercial, Mr. Qinfeng He, General Manager Department – Legal Manager, Marcelo Teixeira, 
Deputy Manager – Container Division, Manuel Reigada, Deputy Manager – Operation Division e Marcos Borba, Commercial Department da Portonave
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s É r i e  –  o  t r a B a l h o  d e  c a d a  U m

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

caPÍtUlo 13

Atuam no setor seis técnicos de 
Segurança do Trabalho, sendo 
um deles dedicado à Iceport, 
seis bombeiros e um assistente, 
coordenados pelo Engenheiro de 
Segurança do Trabalho.

QUantas Pessoas traBalham 
na área? 

QUal a formação/haBilidades 
necessárias mÍnimas Para 
traBalhar nesta área?
A qualificação dos profissionais 
é focada na área. Os técnicos de 
Segurança do Trabalho possuem a 
formação técnica necessária. Já os 
bombeiros têm o curso de formação 
em Bombeiro Civil. Por último, o 
engenheiro de Segurança do Trabalho 
deve ter formação superior em 
Engenharia, com especialização em 
Segurança do Trabalho.

Entre as responsabilidades dos 
profissionais está em orientar os 
demais departamentos na promoção 
de ações de segurança do trabalho; 
monitorar as atividades laborais 
realizadas na Portonave; cumprir as 
legislações pertinentes à segurança 
do trabalho; promover a execução de 
simulados visando à preparação para 
a gestão de emergências; atuar de 
forma preventiva a fim de reduzir a 
frequência de incidentes do trabalho; 
fortalecer ações que incentivam a 
cultura de Saúde e Segurança em todos 
os níveis da empresa; investigar todos 
os incidentes relacionados ao trabalho, 
identificando a causa raiz, e propor 
melhorias a fim de evitar sua repetição, 
além de manter os recursos humanos e 
materiais disponíveis à disposição para 
o atendimento de emergências.

O décimo terceiro capítulo da série sobre os departamentos e os profissionais que 
trabalham na Portonave apresenta a equipe da Área de Segurança do Trabalho, 
pertencente ao Departamento de Recursos Humanos, apresentado na última edição do 
Express. O RH também engloba a equipe do Meio Ambiente.

O objetivo da Área de Segurança é planejar, coordenar e executar ações para evitar 
incidentes relacionados ao trabalho, bem como controlar e mitigar os perigos e riscos 
decorrentes das atividades realizadas no Terminal. A atividade impacta diariamente  o 
cotidiano dos colabores e dos prestadores de serviço.

case

“o traBalho de cada Um”

Desde 2011, o técnico em Segurança do 
Trabalho Tarsis Maciel Pereira atua 
especificamente na Iceport. Ele conta 
que iniciou atuando com a área de 
Operação e Manutenção, garantindo o 
atendimento da legislação, a segurança 
dos trabalhadores e do sistema de 
refrigeração por amônia. “Como a 
Portonave tem diversas certificações, 
entre elas a ISO 9001, logo depois que 
entrei, recebi a qualificação de auditor 
interno, uma responsabilidade que tenho 
o maior orgulho em possuir e me permitiu 
realizar varias auditorias internas, junto ao 
Sistema de Gestão Integrado (SGI).”

Outro marco importante na carreira de 
Tarsis foi a instalação do novo sistema 
de combate a incêndio, moderno e mais 
eficiente. “Meu sentimento é de muita 
honra em pertencer a uma empresa 
que busca a cada dia se tornar mais 
produtiva, segura e bem-conceituada no 
mercado.”

(PARTE II)

Além da formação técnica em Segurança do 
Trabalho e diversas certificações na área, ele 
também possui a graduação em Logística 
e participa da “Subsídio Educação”, um 
programa interno que o ajuda com 50% de 
subsídio nas parcelas mensais na faculdade 
de Engenharia Civil. “Esse auxílio é muito 
importante para dar continuidade na minha 
qualificação profissional. Ainda quero fazer 
uma pós em Engenharia de Segurança do 
Trabalho assim que terminar o curso.”

Tarsis conta que a rotina de um Técnico 
em Segurança do Trabalho em um terminal 
portuário é muito dinâmica. “Manter-se 
atualizado referente às normas nacionais 
vigentes e tecnologias em equipamentos 
faz parte do papel rotineiro. Conscientizar 
pessoas de diferentes personalidades e 
níveis de escolaridade distintos, sejam 
elas funcionários, visitantes ou terceiros, 
é um desafio. Peço para todos lembrarem 
das pessoas que amam e estão em casa 
aguardando a sua volta com segurança.” 
Segundo ele, para ser um prevencionista 
de sucesso é preciso “acreditar em Deus, se 
esforçar, estudar muito e dar o seu melhor.” 

Hoje ele acredita que, se é comum ver 
postagens como #orgulhoportonave nas 
redes sociais, isso é devido a um sentimento 
verdadeiro de fazer parte do Terminal. “É 
uma empresa que tem um comprometimento 
social e ambiental, a segurança no trabalho 
é algo levado a sério e existem muitas 
oportunidades de crescimento.”
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c a P a

Portonave ultrapassa 6 milhões de TEUs movimentados

A Portonave alcançou dia 26 de agosto seis milhões de TEUs (medida que equivale a um contêiner de 
20 pés) movimentados desde o início de suas atividades, em outubro de 2007. A marca histórica foi 

conquistada na operação do navio MSC Arica, de bandeira da ilha de Malta. Segundo maior movimentador de 
contêineres do país, segundo a ANTAQ, a Portonave conseguiu fazer 1 milhão de TEUs em um ano. O último 
milhão havia sido atingido em agosto de 2016. Nesses quase 10 anos de atuação, mais de 5,3 mil escalas/navios 
já passaram pelo Terminal.

A cada ano a empresa fortalece suas operações. Mesmo nos períodos recentes de grave crise econômica, 
conseguiu manter o crescimento. De janeiro a julho deste ano, movimentou 518.694 TEUs, um incremento de 
3,3% comparado com o mesmo período de 2016. Em julho, o Terminal bateu seu recorde de movimentação, 
tendo atendido 60 navios e movimentado 87.547 TEUs.

A Portonave alcançou seu primeiro milhão de TEUs depois 34 meses de operação, em agosto de 2010. O 
segundo milhão veio 21 meses depois. Desde então, a cada milhão este intervalo de tempo vem diminuindo.  
Com esses números, a empresa é líder na Região Sul em movimentação de contêineres. 
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Portonave ultrapassa 6 milhões de TEUs movimentados

AGOSTO | 2016AGOSTO | 2010 OUTUBRO | 2013

ABRIL | 2015OUTUBRO | 2007 MAIO | 2012 AGOSTO | 2017

Início das operações 
com o recebimento 
do primeiro navio, o 

MSC Uruguay. 

34 MESES APóS INíCIO 
1 MIlHãO DE TEUs 

movimentados durante a 
operação do navio MSC 

lorena.

21 MESES DEPOIS 2 
MIlHõES DE TEUs           

A marca foi conquistada 
na movimentação do navio 

America CMA CGM.

17 MESES DEPOIS               
3 MIlHõES DE TEUs       

O contêiner que 
registrou este número 

foi movimentado no 
navio MSC Seattle.

18 MESES DEPOIS                 
4 MIlHõES DE TEUs 

foram atingidos com um 
contêiner movimentado 

no navio MOl Advantage. 

16 MESES DEPOIS        
5 MIlHõES DE TEUs 
foram completados 

na operação do navio 
Aisopos.

12 MESES DEPOIS             
6 MIlHõES DE TEUs 

movimentados na 
operação do navio 

MSC Arica.
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r e s P o n s a B i l i d a d e  s o c i a l

Portonave recebe Medalha do 
Mérito Prefeito Athanásio 

Oficinas do Projeto Estrelas do Mar seguem 
durante o segundo semestre

Projeto Olhar Navegante está 
com inscrições abertas

Durante a abertura do 1º Salão de Artes Visuais de Navegantes, 
no dia 3 de agosto, aconteceu a entrega da Medalha do Mérito 
Prefeito Athanásio Joaquim Rodrigues para a Portonave. O diretor-
superintendente Administrativo da Portonave, Osmari de Castilho 
Ribas, recebeu do prefeito em exercício, Donizete da Silva, a premiação. 

A homenagem foi instituída em 2009 com o objetivo de reconhecer 
as pessoas que, de alguma maneira, trabalharam para elevar o nome 
do município. O Terminal foi escolhido pelo Conselho Municipal de 
Cultura devido ao papel da empresa no desenvolvimento econômico 
e social da cidade, de forma sustentável.

Com apoio da Portonave, durante o 
primeiro semestre, o Projeto Estrelas 
do Mar, do Instituto Ilhas do Brasil, 
realizou oito oficinas socioambientais 
para crianças e adolescentes nas escolas 
municipais de Navegantes. Ao todo, 
somente neste primeiro semestre, foram 

atendidas um total de 338 crianças e 
adolescentes entre 8 e 15 anos.

Neste segundo semestre, o projeto segue 
adiante com novas atividades. A ação 
tem como meta promover a educação 
ambiental e despertar para o protagonismo 

das crianças e jovens no cuidado com 
a natureza. Este é o segundo ano que 
o Terminal Portuário de Navegantes 
patrocina o projeto. Em 2016, as crianças e 
adolescentes participaram de 12 workshops 
sobre separação de resíduos realizados nas 
escolas municipais de Navegantes.

O Projeto Olhar Navegante está com as inscrições abertas 
para participação de estudantes das séries finais do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Os participantes aprendem a 
produzir vídeos curtos, com cerca de um minuto, sobre questões 
referentes ao meio ambiente. Os vídeos serão editados e 
apresentados em seis escolas do município e no Centro Integrado 
de Cultura (CIC). Além disso, uma comissão julgadora irá 
avaliar as três melhores produções e premiar os autores com 
um smartphone cada um. O Projeto é realizado por meio da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Portonave. 
Os interessados em participar podem entrar em contato pelos 
telefones (47) 99904 3715 ou (47) 99171 1647. 
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Coral da Portonave se apresentou 
no 7º Festival de Música

Alunos do Futebol de Rua foram a Curitiba para Festival 

Mini maratona chega a final 
trazendo muitas premiações 

Os alunos do Projeto Futebol de Rua participaram 
na segunda quinzena de julho do Festival de Futebol 
em Curitiba. A garotada participou dos jogos, assistiu 
apresentações culturais, circenses e teatrais e de 
contação de histórias. Ao final das atividades, os alunos 
visitaram o Jardim Botânico e ficaram encantados com 
tudo o que vivenciaram durante o passeio.

O projeto oferece duas vezes por semana no Centro 
de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro 
Nossa Senhora das Graças, atividades lúdicas, prática 
esportiva e formação de valores. A ação conta com o 
patrocínio da Portonave por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte e tem a parceria da Prefeitura de 
Navegantes e do Instituto Futebol de Rua, de Curitiba.

O objetivo é promover a inclusão esportiva de 
crianças e adolescentes, estimulando uma melhora 
significativa nas condições de aprendizado, cidadania 
e formação de valores, desenvolvendo habilidades 
para a vida futura. 

A etapa final do Circuito Portonave de Mini Maratona movimentou as 
escolas de Navegantes no último dia 27 de agosto. Os dez primeiros 
colocados receberam medalhas e os três primeiros lugares ganharam 
troféus. Durante o evento, houve sorteio de brindes, um voucher de 
30% de desconto nas Lojas Klei Sport Center e duas bicicletas. 

Nos últimos dois meses, o Circuito percorreu diversos bairros, 
com provas nas distâncias 300, 500 e 800 metros, com alunos de 
7 a 12 anos de ambos os sexos. Ao todo, foram sete etapas sendo 
6 classificatórias e a final. Em cada etapa, a competição premiou 
com medalhas os 15 primeiros colocados por distância, categoria e 
sexo, que foram classificados para a última etapa. A iniciativa, que 
teve o apoio da Portonave, foi realização da Fundação Municipal de 
Esportes de Navegantes.

O CIC – Centro Integrado de Cultura de Navegantes recebeu o 
talento do Coral da Portonave no último dia 21 de agosto. O grupo 
abriu o 7º Festival de Música de Navegantes “Embarque no Som”, 
com sucessos nacionais e internacionais. No repertório: “Lilás 
(Djavan), Tempos Modernos (Lulu Santos), Andança (Paulinho 
Tapajós) e Oh Happy Day! (Edwin Hawkins Singers).
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f i Q U e  P o r  d e n t r o

Muito mais do que juntar dinheiro, ou 
planejar os gastos, ter uma boa educação 
financeira abrange um conjunto de ações 
que ensinam a ter uma nova postura de 
vida e novos hábitos, como avaliar as 
prioridades de gasto, investir, multiplicar 
ganhos e construir um patrimônio.  

Em 2016, foi implantado na Portonave 
o Programa de Educação Financeira, 
que trouxe palestras voltadas aos 
colaboradores e familiares sobre o 
tema. Seguindo este Programa, a partir 
deste mês, este informativo trará dicas 
especiais e mais informações sobre 
Educação Financeira. Nesta edição, vamos 
explicar os diferenciais e benefícios que o 
conhecimento financeiro pode trazer.

Muitas pessoas ainda associam a Educação 
Financeira ao mercado de ações, economia, 
poupança. Na verdade, a educação 
financeira é um aprendizado que nos ajuda 
a melhorar a qualidade de vida em vários 
aspectos e é um conhecimento que quanto 
mais cedo adquirirmos, melhor. Uma pessoa 
com boa educação financeira fica longe do 
endividamento, tem estabilidade financeira, 
realiza sonhos, conquista metas, aproveita 
melhor a vida em termos materiais, está 
preparada para eventuais dificuldades 
futuras e, principalmente, cresce em vários 
aspectos sociais.

A educação financeira permite construir 
uma importante relação com as 
finanças. Aprendemos sobre o valor do 
dinheiro, a elencar prioridades e metas e, 
principalmente, controlar os impulsos. 

Embora vivamos a cultura do imediatismo, 
é essencial pensarmos no amanhã, no 
alcance de objetivos de médio e longo 
prazo e no cumprimento deles.

Tenha uma vida financeira tranquila

CASAMENTO
•	 Melissa Aragão de Souza (Comunicação Corporativa) casou-se com Rafael Stein 

Santos em 05/07/2017.

Nascimento
•	 Gildenilson dos Santos Silva (Operação) foi pai de Davi Barbosa dos Santos Silva em 

24/07/2017.
•	 Vandreza Santos Cordeiro (Jovem Aprendiz) foi mãe de Ana Julia Santos Souza 

Ribeiro da Rocha em 22/07/2017.
•	 Tiago Canez Fernandes (Gate) foi pai de Joaquim de Souza Fernandes em 02/08/2017.
•	 Diego Severino (Operacional) foi pai de Maria Luiza Severino em 16/08/2017.
•	 Cristiano Rafael de Quevedo (Operacional) foi pai de Emilli Gabrieli de Quevedo em 

12/08/2017.
•	 Jair Amaro Rodrigues Junior (Operacional) foi pai de Helena Kreusch Rodrigues em 

12/08/2017.
•	 Jesiel Vaz dos Santos (Operacional) foi pai de Heloisa Jorge dos Santos em 13/08/2017.
•	 Jesaias da Cunha Martins (Operacional) foi pai de Joaquim Gael Leite Martins em 

17/08/2017.
•	 Roberto dos Santos (Operacional) foi pai de Yasmin Prata dos Santos em 16/08/2017.
•	 Wendel Fonseca Melo (Operacional) foi pai de Yasmim Vitoria Alves Melo em 

10/08/2017.

d a t a s  e s P e c i a i s

Chorinho no Espaço de Convivência
A delicadeza do chorinho repercutiu no Espaço de Convivência da Portonave no final de 
julho. O grupo musical Aperta o Passo trouxe uma seleção de clássicos do ritmo tradicional 
brasileiro para os colaboradores. A ação faz parte do cronograma de ações comemorativas 
dos 10 anos do Terminal, em que todo mês é apresentada uma atração diferente no refeitório.

O grupo também participa do projeto “Choro na Praça”, que conta o patrocínio da Portonave 
por meio da Lei Municipal de Incentivo a Cultura e tem como intuito resgatar o chorinho e 
introduzir o gênero musical ao maior número possível de pessoas em Navegantes.

como começar?
Primeiramente, faça uma análise de como anda 
sua vida financeira e tome algumas atitudes. 

•	 Organize-se com uma planilha, digital 
ou em papel, com seus lucros, gastos 
fixos (conta de luz, aluguel, etc.) e 
despesas diárias. Mantenha essa 
planilha atualizada e analise sempre 
o que pode ser cortado. Você também 
pode optar por aplicativos de celulares 
que fazem esta função. Teste alguns 
deles e veja qual se adapta ao seu estilo;

•	 Coloque suas contas em dia. Não 
precisa ser tudo de uma só vez. Elenque 
as mais urgentes e que têm mais 
juros e comece a pagar aos poucos. 

E, principalmente, não faça mais 
prestações e dívidas. 

•	 Comece a reservar 10% de sua receita 
líquida e faça um fundo de emergência. 
Ele será essencial para qualquer 
imprevisto;

•	 Sempre planeje grandes gastos com 
antecedência;

•	 Acompanhe sua conta no banco, 
verificando seus extratos com frequência 
e detalhadamente. Não deixe nada passar. 
Confira taxas de juros e serviços. Se for o 
caso, converse com seu gerente.

Este é o primeiro passo. Um dia de cada 
vez prestando atenção ao gasto, podemos 
ir tomando consciência da nossa vida 
financeira. Na próxima edição, tem mais!
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h o m e n a g e m

Por onde começar? 
Difícil escolher algumas 

qualidades de um ser humano 
que possuía muitas delas. 
Vamos lá! Cid Pereira Santos, 
oficial da Marinha, nosso 
gerente. A princípio, todos 
receosos. Vamos ter um 
gerente linha dura! Tudo isso 
caiu por terra assim que ele 
entrou na sala. Sorriso largo, 
bigode imponente e aqueles 
olhos grandes, expressando 
toda sua energia. Assim 

foram todos os dias em que 
ele conviveu conosco. Nem 
por um momento, nem por 
um instante houve uma 
reclamação sequer por alguma 
dificuldade enfrentada, ah, e 
olha que foram muitas … Como 
fazer uma equipe jovem e 
cheia de opinião não confundir 
sua bondade com sua 
hierarquia? Como continuar 
sendo o “paizão” sem ser 
desrespeitado? 

Jornada longa e de muito 
aprendizado para todos nós. 
Mas hoje, depois de tudo que 
passamos, tenho certeza que 
cada um entendeu, da sua 
forma, o jeitão Cid de ser. 
Sabe quando ninguém mais 
acredita em você? Então, nesses 
momentos lá estava ele, pronto 
para te escutar, te apoiar e te 
defender perante todos. 

Os dias iniciavam com 
cantoria, “Eu te proponho...” 
e, em alguns deles, seu rádio 
dava continuidade com 
aquelas músicas antigas. 
Passavam-se as horas e logo 

vinha seu maior desafio, o 
sono! Coçava os olhos, batia 
palma, levantava os braços e 
pronto, mais uns minutinhos 
aceso. Hora vai, hora vem, lá 
vinha ele com uma guloseima 
pra matar a vontade de um 
doce, partia um pedaço, 
colocava na boca, fechava 
os olhos e hummmmmm 
que coisa boa!!! Sem falar no 
preferido: o sorvete! Esse vinha 
“importado” do Gravatá e fazia 
a alegria de todos nas tardes 
de verão. 

“Baixinha, pouca sombra, 
alpinista de meio fio ... ” 
Pegava no meu pé o tempo 
inteiro. Quando tínhamos 
que sair dizia: “Contêiner de 
40’ né, precisa de um RS pra 
levantar ...” A Mari era a carga 
perigosa, dependendo do dia 
tinha uma classe diferente. 
Sem contar as pérolas. 
Seguem algumas delas:

•	 Por que a hiena não morre 
de fome? Porque ela come 
qualquer coisa.

•	 Dieta da sopa, deu sopa come.

•	 Porque todos comem ovo 
de galinha e não ovo de 
pata? Porque só a galinha 
cacareja.

•	 O nosso comando é o cérebro.
•	 Solteiro geográfico.
•	 Estou sempre melhor do que 

mereço!
•	 Em tempo de guerra, 

qualquer buraco é trincheira.
•	 Tenho mais medo de três 

jornalistas do que de 100 
baionetas.

•	 Demitir é fácil, trabalhar a 
pessoa é o desafio.

•	 Ao chegar no RH ... “Quero 
pegar a senha, a gerente do 
banco está?”

Missão dada, missão cumprida! 
Não é, comandante? Ele 
conseguiu de alguma forma 
ensinar um pouco da vida a 
cada um de nós, deixou claro 
o quanto a vida é boa e como 
nossos pensamentos e nossas 
atitudes podem fazer dela algo 
inesquecível.

Privilégio!!! Simples assim, 
foi um privilégio ter você em 
nossas vidas! Obrigada!

O comandante se foi 

Por Marcela Gonçalves Flores, 
assistente administrativo de Segurança 

Aprovada!

Colaboradora da Portonave publica artigo 
em revista científica 

FORMATURA
•	 Diego de Paula (Jurídico) se formou em LL.M em Direito: 

Empresarial em 04/02/2017.
•	 Bianca Maria Vieira (Operacional) se formou em Gestão 

Portuária em 26/08/2016.
•	 Andrei Jonas Lobo (Operacional) se formou em Gestão 

Portuária em 21/03/2017
•	 Rafael Carlos Carniel (Operacional) vai se formar em Logística 

em 07/10/2017

Parabéns também para Robertha Zimmermann, do Departamento 
Jurídico, que foi aprovada na prova da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Santa Catarina (OAB-SC), em junho. “Realizei um sonho. 
Passamos cinco anos na faculdade nos preparando para este dia, 
conscientes do grau de dificuldade e da importância que este título 
representa para um operador do Direito.”

Karla Strychalski Câmara, analista documental da Portonave teve seu artigo 
acadêmico “A importância da inteligência emocional nas organizações” 
publicado no Caderno Científico CECIESA-GESTÃO, onde faz MBA 
em Gestão Portuária. Ela também foi bolsista da Marinha do Brasil, por 
indicação da Portonave, em convênio com a FEMAR – Fundação de 
Estudos do Mar. O trabalho aborda a questão da inteligência emocional, 
que é a capacidade do indivíduo de perceber os sentimentos e a partir 
desta percepção saber lidar com as emoções, essencialmente no ambiente 
organizacional. Para a autora, o trabalho ajudou a entender algumas 
situações em nosso cotidiano e saber vivenciar e expressar cada uma delas, 
tentando direcionar todas as energias para algo positivo.
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Durante o mês de agosto, para comemorar o Dia dos Pais, 
os papais da Portonave puderam orgulhosamente 

apresentar as suas melhores criações: os seus filhos e filhas.
Nosso super Parabéns à todos os pais!


