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A 10ª Corrida Rústica Portonave teve um número recorde 
de participantes, aproximadamente 2.300, e, dentre estes, 
67 profissionais da Portonave. Mais uma vez a prova foi 
bastante disputada e caracterizada pela superação de 
cada atleta na busca por melhorar o seu desempenho. 
Acima de tudo, porém, este evento teve como objetivo 
incentivar a prática de esportes e a integração com a 
comunidade. As ações de planejamento da prova foram 
compartilhadas entre diversas entidades e profissionais e 
o resultado desta integração foi muito positivo.

Assim devem ser as ações no ambiente corporativo, 
desenvolvidas por equipes integradas e com agilidade 
para atender as atuais demandas de mercado. 
Isto significa motivar profissionais com formações 
diferentes a estarem alinhados com os objetivos 
comuns, a incorporar experiência e novas tecnologias 
para fortalecer o relacionamento com os clientes e a 
qualidade dos serviços prestados.

O contexto atual exige a busca constante de 
metodologias que garantam qualidade elevada a custos 
adequados. A capacidade 
de gerenciar os fatores de 
produção de forma eficiente 
será determinante para o 
crescimento sustentável.
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Portonave 
anuncia 
novo serviço 
para a Ásia

A Portonave conquistou 
um novo serviço para a 
Ásia. O serviço SSA (Sino 
South América) é exclusivo 
e inédito do armador PIL 
(Pacific International 
Lines), que tem sede em 
Singapura. Em um primeiro 
momento, o novo serviço 
terá frequência quinzenal e 
será um serviço expresso da 
Costa Leste da América do 

Sul para os portos asiáticos: 
Singapura, Hong Kong e 
Xangai. Este novo serviço 
terá cinco navios dedicados, 
com capacidade para 4 mil 
TEUs (unidade que representa 
um contêiner de 20 pés), e o 
primeiro navio, Kota Gunawan, 
atracou em Navegantes no dia 
1º de março.

O tráfego com a Ásia é um 

dos que mais cresce nas rotas 
marítimas que envolvem o 
Brasil e é muito importante 
para a economia catarinense. 
Hoje, a Ásia representa 
aproximadamente 51% 
das importações de Santa 
Catarina. Com a atracação do 
Kota Gunawan, a Portonave 
fez a movimentação do 
maior volume do navio do 
serviço SSA, movimentando 

941 TEUs ou 512 box. Com 
esse serviço, o Terminal 
de Navegantes soma 
três serviços para a Ásia 
(Ipanema, ESA e SSA). 

A decisão do armador de 
escalar na Portonave levou em 
consideração a solução mais 
produtiva, eficiente e segura 
do Complexo Portuário Itajaí-
Navegantes.

M E R C A D O

S É R I E  –  R I Q U E Z A S  D E  S A N T A  C A T A R I N A
Inauguramos uma nova série na 
Revista Portonave Express. Vamos 
apresentar a riqueza do Estado de 
Santa Catarina que é exportada 
pela Portonave e, em cada edição, 
destacaremos um produto de 
origem catarinense, sua história, sua 
importância e a diferença que faz na 
economia do Estado. Nesta primeira 
edição, vamos falar da madeira, 
item responsável por bons números 
na exportação nos últimos meses.

A indústria da madeira representa 
uma atividade econômica 
importante e interligada com outros 
setores da economia nacional. 
Desde a extração, o armazenamento, 

o tratamento químico até a 
modelagem, o resultado final é 
muito variado, originando peças, 
móveis, tábuas para construção civil, 
celulose para a fabricação do papel, 
entre outros derivados. 

A Portonave movimenta madeira 
e seus derivados desde o início da 
operação e, somente em 2017, foram 
exportadas mais de 136.264 TEUs, 
com destino aos Estados Unidos, 
México, China, Arábia Saudita, 
Coreia do Sul, Porto Rico, Peru e 
Alemanha. 

A origem desses produtos vem 
de diversas regiões catarinenses, 

principalmente do Planalto Serrano, 
Meio Oeste e Planalto Norte. 
Segundo dados do Sindicato das 
Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de São Bento do Sul 
(Sindimóbil), entidade vinculada à 
Federação das Indústrias de Santa 
Catarina (Fiesc), em 2017, apenas as 
exportações de móveis registraram 
alta de 11,2% em relação ao ano 
anterior. Somente as indústrias de 
São Bento do Sul, Campo Alegre e 
Rio Negrinho venderam US$ 126,7 
milhões em móveis ao mercado 
internacional, representando 53,3% 
do total exportado em móveis por 
Santa Catarina e 19,2% das vendas 
brasileiras ao exterior.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

No dia 25 de janeiro, um grupo de sete 
estudantes dos cursos de Logística 
Internacional, Operador de Empilhadeiras 
e Conferente de Armazéns da Rede Mérito 
Educação Profissional de Navegantes 
estiveram na Portonave para conhecer a 
estrutura e operação do terminal. Eles foram 
guiados e recepcionados por Siderlei Bento 
Gonçalves, operador de Veículo Portuário 
da casa, que também é professor dos cursos. 
Na foto, Siderlei (terceiro da esquerda para 
direita) acompanhou a visita do grupo.

O Terminal foi o local escolhido 
para o Curso de Capacitação Prática 
do Novo Processo de Exportação, 
nos módulos DU-E, CCT e LPCO 
do PROCOMEX (Aliança Pró-
Modernização de Comércio Exterior), 
no dia 26 de fevereiro.

O treinamento destaca as formas 
e as modalidades de exportação, 
além de demosntrar as principais 
alterações em relação ao processo 
atual e simular a utilização do novo 
sistema na prática. Ao todo, cerca de 
10 pessoas participaram do curso, 
com o objetivo de se preparar para 
o novo processo de exportação 
implementado pelo Governo Federal 
e organizado pela Secretaria da 
Receita Federal e pela Secretaria do 
Comércio Exterior. 

A capacitação é direcionada 
a fabricantes, produtores, 
exportadores, empresas 
exportadoras, trading companies, 
despachantes aduaneiros, agentes 
de carga, companhias de remessas 
internacionais, embarcadores 
internacionais e outros profissionais 
de comércio exterior que interagem 
no processo de exportação.

Após o curso, os conhecimentos 
adquiridos são aplicados no dia 
a dia da rotina dos profissionais 
da área. “Além do treinamento, os 
alunos têm 30 dias de apoio para 
poder resolver todas as dúvidas que 
surgirem”, explica César García 
Vázquez, Coordenador de Projetos e 
Comunicação do PROCOMEX.

O Instituto Aliança Procomex e a 
Portonave mantêm uma parceria 
para a realização da Capacitação 
do Novo Processo de Exportação 
desde 2017. Somente em 2017, foram 
realizados três treinamentos com 45 
profissionais de comércio exterior .

A equipe comercial da Renner também esteve na Portonave no último dia 6 de fevereiro para 
conhecer o terminal e as suas operações, além de fortalecer o relacionamento comercial entre 
as duas empresas. Na imagem, Judimar Torres Pereira, Diego Kersten Moraes e Jaime Alfredo 
Spitzer foram recebidos por Carlos Lima e Andressa Alexandre.

No dia 1ª de fevereiro, um grupo de 
quatro pessoas das CisaTrading veio ao 
Terminal para conhecer a estrutura e 
operação, bem como, estreitar a parceria 
já existente e prospectar novos negócios. 
Na foto, Alexandre Durce, Cesar Augusto 
Borba Moraes, Gabrielle da Silva Veiga 
e Jorge Luiz Feltz Aguiar Junior, que 
foram recepcionados pela equipe do 
departamento Comercial: Andressa 
Alexandre e Luís Henrique Lemos.

Alunos da 
Rede Mérito

Terminal 
recebe 
Curso do 
PROCOMEX

Visita das Lojas Renner 

Cisa Trading 
visita Portonave

A Portonave recebe visitantes de entidades, empresas, universidades 
e escolas. Confira quem esteve pelo Terminal no último mês.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Satisfação em atender bem

Aos quinze anos, começou a trabalhar como garçom para ter 
uma renda extra que pudesse complementar o salário no final do 
mês. “Uma amiga garçonete me convidou para fazer parte de sua 
equipe de garçons em um casamento, a partir daí me identifiquei”, 
relembra. Desde então, Juci se especializou na área e seguiu 
trabalhando sempre em duas profissões. “Adquiri experiência 
em todos os tipos de eventos e criei a Vip Service, empresa 
que atende diversos eventos como casamentos, aniversários e 
confraternizações”, explica.

Reconhecido no ramo de eventos, ele conta que tem trabalhado 
praticamente toda semana  como garçom.  “Eu garanto uma 
renda extra que ajuda minha família a ter uma qualidade de vida 
confortável”, afirma.

Assim como  foi uma amiga que o atraiu para a carreira de 
garçom, Juci também já cooptou vários conhecidos para o 
trabalho. “Já convidei muita gente, pessoas que assim como eu, 
valorizam esta profissão e hoje tenho uma equipe de garçons. 
Para mim é um privilégio prestar serviços nesta área, pois clientes 
acabam se tornando amigos e acabam indicando e recomendando 
o meu trabalho”, conclui.

Na segunda edição da série “ O outro lado”, que 
apresenta as diversas habilidades e talentos dos 
profissionais da Portonave, trazemos a história de Juci 
Pedro Maciel, assistente de operações na Portonave 
que, nas horas vagas, sabe como equilibrar as bandejas 
e circular elegantemente entre mesas e convidados 
nas mais diversas festas na região. 
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C A P A

Sob o calor da manhã de domingo, dia 18 de 
fevereiro, mais de 2 mil corredores acordaram 

cedo para participar da 10ª Corrida Rústica 
Portonave de Praia. Com largada às 7h da Praça 
Central, os atletas correram 5km e 10km nas areias 
da praia de Navegantes.

Os vencedores receberam troféus, medalhas e dinheiro, 
conforme categoria. Todos que completaram a prova 
receberam medalha. Houve premiação também para 
os corredores que moram em Navegantes e para os 
atletas que trabalham na Portonave.

A corrida vem ganhando mais adeptos ano a ano. Este 
ano a prova bateu recorde de inscritos, foram 2.300 
– em 2017 foram 1.500 competidores. A prova já faz 
parte do calendário esportivo de Santa Catarina.

Na categoria geral, 5 km masculino, o grande 
campeão foi Patrick Agnaldo Barbosa, que 
completou a prova em 15’50”. No feminino 5 Km, 
Jocelia Melek venceu com tempo de 19’17”. Na 
categoria 10 Km, os vencedores foram Jurandyr 
Couto, com 32’01” e Simone Ponte Ferraz, com 37’28”.

Cada corredor doou uma lata de leite em pó 
como parte da inscrição na prova. Todas as latas 
arrecadas serão doadas para creches e instituições 
carentes de Navegantes.

O evento tem patrocínio da Portonave e Caixa 
Econômica Federal e é organizado pela Corre Brasil.

Confira abaixo os campeões por categoria:

10ª CORRIDA RÚSTICA PORTONAVE DE 
PRAIA BATE RECORDE DE INSCRIÇÕES

RESULTADO GERAL
5 KM | FEMININO

Profissional
1ª Jocelia Melek
2ª Kelin Cristina Correia
3ª Peitra Russi da Silva

RESULTADO GERAL
10 KM | FEMININO

Profissional
1ª Simone Ponte Ferraz
2ª Dione D. Agostini Chillemi
3ª Fabiana Antunes da Silva

RESULTADO GERAL
5 KM | MASCULINO

Profissional
1º Ptrick Agnaldo Barbosa
2º Carlos Alexandre Firmo de Moura
3º Vinicius Theis

RESULTADO GERAL
10 KM | MASCULINO

Profissional
1º Jurandyr Couto
2º Laurindo N. Neto
3º Marcos Antonio Odorizzi Filho
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5 KM FEMININO 5 KM MASCULINO 10 KM FEMININO

R E S U L T A D O S  P O R T O N A V E

10 KM MASCULINO

10ª CORRIDA RÚSTICA PORTONAVE DE 
PRAIA BATE RECORDE DE INSCRIÇÕES

CATEGORIA PORTONAVE
5 KM | FEMININO

Profissional Tempo
1ª Alexsandra Marques 26’36”
2ª Janete Kolln 27’08”
3ª Suellen Bittencoutrt Padilha 28’50”
4ª Bárbara Brenda 31’46”
5ª Karin Verzbickas 32’43”
6ª Josiane Betim 33’16”

CATEGORIA PORTONAVE
10 KM | FEMININO

Profissional Tempo
1ª Suellen Cristina 54’05”
2ª Marcela Gonçalves Flores 1h9’33”
3ª Camila Pamela Pinheiro 1h15’32”

CATEGORIA PORTONAVE
5 KM | MASCULINO

Profissional Tempo
1º Juci Pedro Maciel 19’46”
2º Junior Luiz Angiolett 19’58”
3º Julierme da Fonseca Dias 20’24”
4º Jonatas Maria dos Santos 21’15”
5º Tiago José Camilo 21’18”

CATEGORIA PORTONAVE
10 KM | MASCULINO

Profissional Tempo
1º Diego Buba 39’40”
2º Rafael Paz Rodrigues 40’49”
3º Sidnei Martinho 44’23”
4º Demilson Linhares 44’26”
5º Ângelo Máximo Godinho 46’28”
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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
COMERCIAL

CAPÍTULO 18

No total, 16 pessoas atuam no 
Departamento: um gerente, um 
supervisor, dois profissionais na área 
de Armadores, dois na Exportação, 
outros dois na Importação e um na área 
Reefer. A equipe conta ainda com cinco 
profissionais no Atendimento ao cliente, 
um na Inteligência de mercado e outro 
no Marketing.

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NO 
DEPARTAMENTO COMERCIAL?

QUAL A FORMAÇÃO/HABILIDADES 
NECESSÁRIAS PARA TRABALHAR 
NESTE DEPARTAMENTO?
Pra atuar no Departamento é preciso 
um perfil com iniciativa, que goste 
de desafios e bater metas, além 
de saber trabalhar em equipe. A 
formação básica é nas áreas de 
Comércio Exterior, Logística ou 
Administração e, posteriormente, 
uma pós-graduação ou MBA para os 
cargos de analista. É imprescindível 
ter um bom conhecimento da língua 
inglesa, disponibilidade para viagens 
e habilidade para se relacionar com 
diversos profissionais de outras 
empresas.

Este é o 19º capítulo da série que traz 
as diversas profissões e departamentos 
que compõem a estrutura da 
Portonave. Vamos conhecer um setor 
fundamental para o relacionamento e 
prospecção de negócios do Terminal: 
o Departamento Comercial. 
A equipe busca as melhores 
negociações, trabalha para manter 
o bom relacionamento com os 
clientes, estão antenados para as 
tendências de mercado, planejam as 
decisões estratégicas e prospectam 
novas oportunidades comerciais, 
contribuindo para o crescimento do 
Terminal e o desenvolvimento da 
região.

O Departamento é composto pelas 
áreas: Marketing, Inteligência de 
Mercado, Importação, Exportação, 
Reefer e Armadores.

Entre as distintas atribuições do 
Comercial, atender bem o cliente 
e zelar pelo bom atendimento em 
todos os setores é o primordial. Além 
disso, o departamento é responsável 
por prospectar novos clientes e 
oportunidades, e manter um bom 
relacionamento com os atuais parceiros 
de negócios por meio de um atendimento 
qualificado. No dia a dia, também fazem 
parte da rotina as visitas externas para 
acompanhar os procedimentos das 
operações dos clientes, participar de feiras 
e eventos que promovam o networking e, 
consequentemente, o volume de negócios 
e movimentação de cargas, garantindo a 
boa imagem da Portonave no mercado. 

“O TRABALHO DE CADA UM”

COMO ESTÁ ESTRUTURADO O 
DEPARTAMENTO?

QUAIS AS RESPONSABILIDADES 
DO DEPARTAMENTO?

João Matheus Adona de Souza 
começou a sua trajetória na Portonave 
em 2008 no Centro de Controle de 
Operação de Segurança (CCOS), como 
agente de monitoramento, onde ficou 
por dois anos.  Chegou a passar pelo 
setor de Prontidão de Cargas antes 
de se encontrar no Departamento 
Comercial. “Aqui tive a oportunidade 
de atuar no atendimento ao cliente, 
com os armadores e na exportação, área 
que atuo até hoje, onde o aprendizado 
é contínuo”, esclarece. Entre as tarefas 
exercidas, ele e a equipe analisam as 
demandas de negociação, avaliam as 
alterações de mercado e reforçam as 
ações para manter clientes e buscar 
novas chances de negócio. 

Nos primeiros dias de Portonave, 
logo percebeu que a organização e o 
entusiasmo dos colegas fazem parte do 
cotidiano, fazendo com que o interesse em 
se manter na empresa aumentasse. “Todas 
as expectativas que havia construído 
antes e no momento do processo seletivo 
se concretizaram nas primeiras semanas 
de trabalho, percebendo que a visão da 
empresa é muito positiva em todos os 
aspectos”, defende.

Atualmente, João se sente grato 
pelo que exerce e as oportunidades 
que possui diariamente. “Tenho 
a possibilidade de ampliar meus 
conhecimentos, de colaborar com a 
equipe, de buscar resultados positivos 
e de saber que posso contribuir para 
esse entusiasmo percebido há quase 10 
anos”, argumenta.

Para os recém-chegados ou aqueles que 
estão há pouco na empresa, o conselho 
é um só: “permita-se participar do dia 
a dia do Terminal, envolva-se com 
os processos e colabore para que o 
bom clima organizacional permaneça 
instalado na empresa.

CASE
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As atividades realizadas em um terminal 
portuário são amplas e envolvem vários 
aspectos de segurança. Como não é 
possível estar em todos os lugares ao 
mesmo tempo para garantir a seguridade 
de todos, a Portonave vem incentivando 
que os próprios funcionários sejam 
“os olhos da empresa”, e participem 
diretamente do Sistema de Gestão 
de Segurança da empresa. “Ninguém 
entende melhor da atividade e dos 
riscos associados do que os próprios 
trabalhadores que as realizam. Por 
esse motivo, a participação de todos 
é fundamental para o sucesso dessa 

iniciativa”, avalia Marcos Casagrande 
Bitencourt, engenheiro do Departamento 
de Segurança do Terminal.

Entre as ações, está a divulgação de 
avisos, cartazes, flyers e banners com 
instruções e colocado à disposição o 
cartão de Observação de Segurança, 
meio pelo qual os funcionários podem 
reportar atitudes positivas e negativas a 
respeito da segurança na Portonave. “A 
iniciativa chega com a proposta de incluir 
e dar a oportunidade a todos os nossos 
profissionais e prestadores de serviço de 
se manifestarem e reportarem situações 

inseguras e seguras no seu local de 
trabalho”, explica o engenheiro.

O objetivo é fazer com que os funcionários 
fiquem atentos aos procedimentos de 
segurança, que cuidem de si e dos colegas, 
que despertem para o tema, evitando 
acidentes dentro do Terminal e garantindo 
a volta para casa no final da jornada de 
trabalho. “Ao observarem suas sugestões 
sendo implementadas, os trabalhadores se 
sentem mais valorizados e passam, cada 
vez mais, a reportar situações inseguras, 
fortalecendo a cultura da intervenção”, 
conclui Marcos.

Constantemente, a Portonave prepara 
os seus funcionários para situações de 
emergência e minimizar riscos. No ano 
passado, foi realizado um treinamento 
para a contenção de vazamento de amônia 
e na primeira semana de fevereiro, um 
treinamento de formação de brigada de 
emergência.

Participaram da ação bombeiros civis, 
profissionais de segurança, membros 
da brigada de emergência da empresa 
e trabalhadores voluntários. Ao todo, 27 
pessoas da Portonave, Iceport e do Grupo 
SMR, que presta serviço de resgate para a 
empresa. O treinamento é fundamental para 
os brigadistas da Portonave e Iceport que 
precisam renovar a cada dois anos o curso 
de formação.

Eles realizaram atividades práticas de 
lançamento de mangueiras, de combate 
a incêndio com uso de extintores e 
mangueiras, exercícios em caso de fumaça, 
primeiros socorros, além de explanações 
sobre o sistema do caminhão de bombeiros 
do Terminal.

Colaboradores engajados no Sistema de Gestão de Segurança 

Treinamento capacita 
equipes para situações 
de emergência

S E G U R A N Ç A
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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

A GERAR é uma Organização Social que 
desenvolve e implementa projetos de 
sustentabilidade social e ambiental nos 
estados de Santa Catarina e Paraná, com 
o apoio da Fundação Roberto Marinho.  
Entre os projetos, está o Aprendiz Legal, 
que insere jovens no mundo do trabalho 
e cria oportunidades reais para eles 
se qualificarem profissionalmente. A 
Portonave é uma das empresa parceiras 
desse programa e recebeu, no início deste 
ano, o Selo e Troféu “Aprendiz Legal”  por 
sua contribuição com a causa.

Desde o início do programa, em 2010, 
mais de 9.500 jovens foram qualificados 
pela GERAR em todo o país e, atualmente, 
quatro jovens atuam no Terminal por meio 
da organização. Para eles, os benefícios 
são diversos, como o acesso ao mercado 
e o desenvolvimento de competências 
e habilidades exigidas no universo 
corporativo, explica Suzane Imbrunisio, 
supervisora regional do GERAR. “Após a 
experiência, eles estarão mais preparados 

para vencer os desafios pessoais e 
profissionais, exercendo a cidadania e 
atuando com competência dentro das 
empresas”, defende.

É o caso de Jorge do Nascimento 
Junior, participante do GERAR que, 
em abril de 2017, começou a trabalhar 
na Portonave como Jovem Aprendiz 
no Departamento de Tecnologia da 
Informação. “Foi uma surpresa para mim, 
pois recém tinha começado a faculdade, 
era bem inexperiente e me colocaram 
nesse departamento que já estava no 
meu foco de trabalho futuro”, relembra. 
Ele foi o primeiro Jovem Aprendiz que 
o Departamento de TI recebeu desde o 
início do programa. “A equipe abraçou a 
ideia e fizeram eu me sentir parte do time, 
mesmo sem experiência nenhuma”, conta.

Recentemente Jorge passou por uma nova 
e positiva mudança: virou auxiliar de TI e é 
responsável por cuidar dos EDIs, arquivos 
que a Portonave processa e envia para 

os armadores (empresas de transporte) 
para que eles possam ter controle sobre 
os movimentos dos contêineres e auxilia 
outros profissionais por meio do Sistema 
Service Desk, um formulário online onde 
o funcionário solicita e acompanha as 
demandas do TI remotamente.  

Ele também passa a ser o primeiro 
profissional da Portonave a trabalhar 
no esquema home-office. “É algo 
maravilhoso pela praticidade e conforto, 
não esperava que teria essa oportunidade, 
mas aceitei sem pensar duas vezes. Sou 
muito grato à iniciativa da Portonave 
em dar exemplos e promover ações que 
melhoram o desempenho e a motivação 
dos colaboradores, e quero agradecer a 
GERAR e o meu professor Otávio pelos 
ensinamentos. Instituições assim são de 
grande importância na nossa atualidade. 
Tirar jovens que poderiam estar nas 
ruas, colocá-los em uma sala de aula e 
no mercado de trabalho é fundamental”, 
finaliza. 

Portonave 
recebe prêmio 
do Programa 
Aprendiz Legal

Fé e devoção
Tradicionalmente, a Portonave participa 
da Festa de Nossa Senhora dos 
Navegantes. Este ano, além da procissão 
fluvial, o Terminal esteve presente 
nas missas em homenagem à santa 
padroeira da cidade. Três profissionais, 
Mariélle de Andrade Macelan, Ana 
Carolina Santos Adão e Juliano Adão 
tiveram a honra de levar nas procissões 
as bandeiras que fazem parte do cortejo. 
Todos os anos a Portonave patrocina a 
festa com a doação dos fogos de artifício 
para todo o evento.

TROFÉU FOI RECEBIDO PELO DIRETOR-SUPERINTENDENTE 
ADMINISTRATIVO, OSMARI DE CASTILHO RIBAS, E PELA EQUIPE DO RH
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• Leidiane Batista Cardoso (Manutenção) se formou em Secretariado em 20/10/2017.
• Geanice Rech (Almoxarifado) se formou em Processos Gerenciais em 9/1/2018.
• Thiago de Oliveira (Planejamento) fez pós-graduação em Administração de 

Empresas em 11/1/2018.
• Joao Sidney Vicente (Operacional) se formou em Logística em 8/1/2018.

Nascimento

• Josiane Correa Luçolli (Faturamento) foi mãe de Alice Luçolli em 9/1/2018.
• Gabriela Jatoba Chaves Cabral (Jurídico) foi mãe de Pedro Jatobá Cabral em 25/01/2018.

D A T A S  E S P E C I A I S

Destaque no 
ciclismo

No último dia 17 de fevereiro, 
os campeões do Ranking 
Catarinense de Ciclismo em 
2017 receberam os troféus da 
temporada em solenidade 
promovida pela Federação 
Catarinense de Ciclismo, 
em Brusque, na Sociedade 
Esportiva e Recreativa Santos 
Dumont. Entre os premiados 
está Enio Antônio dos Santos, 
operador da Portonave. 
Ele conquistou a terceira 
colocação no ranking estadual. 
Além do resultado estadual, 
Enio obteve a décima sexta 
posição nacional.

F I Q U E  P O R  D E N T R O

Após inaugurar com uma 
exposição que retratou os 10 
anos de operação do Terminal, 
em outubro de 2017, o espaço 
montado no hall do prédio 
administrativo – a Galeria 
Portonave – recebe exposições 
diversas de artistas locais a 
partir de agora. 

A primeira exposição, chamada 
de Maresias, é da artista 
plástica Rosiane Serafim, que 
buscou inspiração para as 
obras no mar. Ela retratou a 
beleza vinda das praias, dos 
pássaros, dos pescadores em 

suas redes e seus barcos, ou 
seja, das cenas comuns de 
quem vive no litoral e que 
passam despercebidas devido 
à correria cotidiana.

Rosiane Serafim participa 
ativamente do movimento 
cultural da cidade e conta com 
várias exposições realizadas, 
coletivas e individuais. Além 
disso, ministra aulas de 
pintura e desenho no Centro 
Integrado de Cultura (CIC), 
em Navegantes.

A abertura da exposição foi 

realizada dia 6 de fevereiro 
e seguiu até dia o 28. Os 
visitantes de fora da Portonave 
que desejam conferir as 
futuras exposições da Galeria, 
podem agendar pelo e-mail 
comunicacao@portonave.com.br 
ou pelo telefone: (47) 2104-3395, 
com Melissa.

A Galeria Portonave passa a 
compor os espaços destinados 
à arte na cidade, assim como 
o Centro Integrado de Cultura 
(CIC), a Galeria João Rodrigues, 
na Prefeitura e a Galeria do 
Aeroporto de Navegantes. 

Galeria Portonave recebe exposição 
inspirada na vida à beira-mar

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
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