
No mês em que Navegantes comemora aniversário, a revista Portonave 
Express chega à sua centésima edição. Mais do que um veículo de 
informação, a Portonave Express é uma maneira de reconhecer e 

valorizar quem movimenta o Terminal Portuário de Navegantes: os seus 
profissionais.Já são mais de 10 anos de evolução e o compromisso 

desta revista é melhorar continuamente para que você se informe, se 
entretenha e se veja sempre por aqui.

100EDIÇÃO COMEMORATIVA Nº

PAMPLONA ALIMENTOS É O MAIS 
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A compreensão sobre as organizações e a interação entre 
os seus integrantes passa também pela forma como é a 
comunicação com o seu público de interesse.

A revista Portonave Express, que chega agora à sua 100ª 
edição, tem sido um importante instrumento de informação 
que nos permite acompanhar os acontecimentos tanto 
internos como também do nosso segmento de mercado e 
região. Acredito que temos aqui uma eficiente forma de 
comunicação. Parabéns aos nossos profissionais que, com a 
sua atuação cotidiana, subsidiam as páginas da Portonave 
Express com casos de sucesso, conquistas e superação.  

Espero que, por muito tempo, possamos seguir caminhando 
neste mesmo ritmo, integrando as diferentes áreas, clientes 
e comunidade. Assim, seguiremos conectados, conversando 
com as pessoas e mostrando que, com o trabalho em equipe, 
é possível ir cada vez mais longe e surpreender.

Ainda nesta edição, entre outros destaques importantes, a 
homenagem à cidade de Navegantes pelo seu aniversário. 
Desejamos que o nosso município continue se desenvolvendo 
e amplie sua capacidade para 
fazer frente às demandas 
sociais. E que a beleza e 
simplicidade deste lugar 
tão acolhedor nos propiciem 
olhar sempre para frente, com 
alegria e fortalecendo os bons 
relacionamentos. 

Boa leitura.

portonave.com.br portonaveportonave
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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
Em mais um capítulo sobre os 
produtos catarinenses exportados 
para o mundo, trazemos os dados 
sobre a produção de tabaco. 
Segundo informações do MDIC 
(Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior), 
o Brasil é destaque no cenário 
internacional desde 1993 e 
consolidou sua posição de liderança 
no segmento no último ano, em que 
foram exportadas 462 mil toneladas, 

movimentando US$ 2,09 bilhões.

Em Santa Catarina, no ano de 
2017 as exportações cresceram 
12% e, conforme dados da Fiesc 
(Federação das Indústrias de Santa 
Catarina), o produto contribuiu 
significativamente com 20% do 
volume total exportado. 

A produção de tabaco está 
concentrada na região Sul do país 

e em muitos municípios é a mola 
propulsora do desenvolvimento. 
As principais cidades produtoras 
são: Venâncio Aires, Santa Cruz 
do Sul e Canguçú, todas no Rio 
Grande do Sul.

A Portonave exporta este tipo de 
mercadoria desde o início das 
operações. Agosto geralmente é o 
pico da safra, sendo o mês de maior 
movimentação.

Castanha: Equipamento utilizado para fixação 
dos contêineres a bordo das embarcações. 
Permite o travamento de um contêiner sobre 
o outro, evitando avarias durante a viagem. As 
castanhas possuem alguns tipos e modelos. 
Comumente são usadas tanto no deck (tampa da 
embarcação) quanto nos porões dos navios.

Varão: Equipamento utilizado para destravar as 
castanhas a bordo. Nas operações de descarga, 
todos os contêineres estão travados a bordo e, por 
isso, antes de iniciar a operação de descarga se 
faz necessário o destravamento das castanhas. O 
varão possui medidas de 2, 4, 6 e 8 metros, sendo 
usado de acordo com a necessidade de alturas.

O serviço quinzenal SSA (Sino South América), realizado 
exclusivamente pelo armador PIL (Pacific International Lines) desde 
março, passou a ser semanal. O número de navios também aumentou 
de cinco para 12 embarcações operando. O serviço tem como pontos 
de escala na Ásia os portos de Cingapura, Hong Kong e Xangai. 

Com a mudança, a projeção é de crescimento no volume 
movimentado, principalmente produtos da indústria têxtil 
(tecidos, fios e fibras sintéticas), móveis, cerâmicas e tubulações. 

Com a frequência semanal de escala, os clientes possuem mais 
regularidade para a comercialização de mercadorias com o mercado 
asiático, visto que o segundo semestre do ano tradicionalmente tem 
um volume maior na movimentação de cargas. 

Ao todo, a Portonave possui três serviços para o continente 
asiático (Ipanema, ESA e SSA) e é líder do trade ÁSIA no Estado 
de Santa Catarina, com 55% da movimentação e em segundo lugar 
no Brasil, ficando atrás apenas do Porto de Santos.

Serviço SSA passa a ser semanal

Glossário 
portuário 
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Entre tantos números positivos 
que a Portonave conquista ano 
a ano, temos mais um especial 
para celebrar: a centésima 
edição da revista Portonave 
Express, que segue firme no 
seu propósito de ser um canal 
direto de comunicação com os 
stakeholders do Terminal e se 
consolida como um precioso 
registro histórico da Companhia.

Desde a primeira edição, em abril 
de 2008, foram publicados muitos 
números, diversas conquistas, 
histórias emocionantes, projetos 
e ações que demonstram que 
a Portonave é uma empresa 
transparente nas suas atividades 
e ciente da importância da 
comunicação como ferramenta de 
integração social. 

Nesta edição especial 
comemorativa, recontamos os 
principais acontecimentos por 
meio das páginas da Portonave 
Express.

Uma história registrada
C A P A

Com 20 mil contêineres 
movimentados, Portonave 
seguiu em crescimento

Homenageados todos os 
profissionais dos nove 
anos de operação

Conquistada a 
recertificação da ISO 
9001 em 2012

Iceport foi inaugurada e  
foi realizada a primeira 

expedição de carga

Portonave ampliou o número 
de armadores operando em 

serviços para a Ásia

Portonave conquistou 
o segundo lugar na 

movimentação de 
contêineres no país

EDIÇÃO 1

ABRIL DE 2008

FEVEREIRO DE 2012

OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016

JUNHO DE 2008

OUTUBRO DE 2012

DEZEMBRO DE 2016 / JANEIRO DE 2017

MARÇO DE 2009

FEVEREIRO DE 2013

MARÇO E ABRIL DE 2017

EDIÇÃO 79

EDIÇÃO 38

EDIÇÃO 6

EDIÇÃO 44

EDIÇÃO 84
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Uma história registrada

Inauguração do Espaço de 
Convivência que ofereceu conforto 
e bem-estar aos profissionais

Início das obras de 
expansão do Terminal 
que dobrou a capacidade 
estática do pátio

Em 2010, Portonave chegou 
ao marco de um milhão de 
TEUs movimentados

Portonave comemora  10 
anos de operação com  

muitos marcos importantes

Projeto de preservação e 
sustentabilidade recuperou a orla 

da Praia Central de Navegantes

Prêmios internacionais colocaram 
o Terminal entre os seis melhores 
operadores portuários do mundo

MAIO DE 2017

JUNHO DE 2014

JUNHO DE 2010

AGOSTO DE 2017

OUTUBRO DE 2014

AGOSTO DE 2010

SETEMBRO DE 2017

MAIO DE 2015

NOVEMBRO DE 2010

NOVEMBRO DE 2017

AGOSTO E SETEMBRO DE 2016

JULHO DE 2011

JULHO DE 2018

SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016

OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011

EDIÇÃO 85

EDIÇÃO 59

EDIÇÃO 24

EDIÇÃO 91

EDIÇÃO 77

EDIÇÃO 36
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E S P E C I A L  A N I V E R S Á R I O  D E  N A V E G A N T E S

Nossa cidade 
eleita Comemorando 56 anos de emancipação política 

e administrativa no dia 26 de agosto, a cidade 
de Navegantes foi a escolha de vida para muitas 
pessoas, tanto aquelas que nasceram e mantiveram 
as raízes como aquelas que, por motivos distintos, 
escolheram o lado esquerdo do Rio Itajaí-Açu 
para construir sua trajetória de vida e hoje são 
navegantinos de coração, com vínculos fortes com o 
município e orgulhosos do local onde vivem. 

Nesta edição especial da Portonave Express, você vai 
conhecer algumas figuras da cidade que, nesta data 
especial, contam um pouco da sua história de afeto 
com Navegantes.
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PADRE MARCOS ANTÔNIO ZIMMERMANN

CHICA E MARISTELA DA FARMÁCIA

DR. EVANDRO CORRÊA

Natural de Braço do Baú, no município de Ilhota, o Padre Marcos 
Zimmermann teve o seu chamado vocacional em 2008, quando foi ajudar 
as famílias desabrigadas nos deslizamento do Morro do Baú. Seguiu os 
estudos e um anos depois foi ordenado padre. Em fevereiro de 2015, após 
cinco anos atuando em Blumenau, ele chegou a Navegantes. “Encontrei 
aqui uma cidade muito bela, cercada pelo rio e pelo mar, com porto e 
aeroporto, ou seja, uma cidade muito vibrante, que cresce diariamente”, diz.

Ele é responsável pela Paróquia Santuário Nossa Senhora dos Navegantes, 
marco histórico e arquitetônico localizado no coração da cidade. “A nossa 
Paróquia é uma bela construção, que nos faz sentir abençoados todos os 
dias pela Mãe dos Navegantes”, descreve, complementando que recebeu 
na cidade um tratamento muito especial. “Encontrei um povo acolhedor, 
generoso e vibrante com sua fé”, argumenta.

Além da programação da Igreja, o padre está envolvido com as cinco 
comunidades que compõem a Paróquia, as pastorais, movimentos e grupos. 
“Me sinto honrado em ter ao meu lado tantas pessoas que, apesar da 
correria diária, tiram um valioso tempo para a construção do Reino de 
Deus”, afirma e complementa que, apesar de ser habitante ainda “há pouco 
tempo”, já considera a cidade como sua. “Nesta comemoração especial, 
deixo meus parabéns e minha bênção a todos: Que o Senhor te abençoe e te 
proteja, ó querida cidade de Navegantes”. 

O odontologista Evandro Corrêa nasceu em Itajaí, porém fez a 
travessia definitiva para Navegantes em 2002. A escolha começou a ser 
determinada três anos antes, quando um amigo da faculdade o convidou 
para clinicar na cidade, em um consultório que acabava de ser ampliado. 
“Estava me formando e não tinha ideia de onde trabalhar, apostei nessa 
oportunidade para ganhar mais experiência como profissional”, recorda. 
“Eu já conhecia a cidade, tenho muitos amigos aqui e vi um potencial 
muito grande de crescimento”, complementa.

Dr. Evandro avalia que a cidade está diferente de quando chegou, 
evoluiu muito. “Temos todos os bancos, bons supermercados, temos 
profissionais especializados, clínicas médicas e odontológicas, 
laboratórios de exames, enfim, a cidade tornou-se autônoma em 
praticamente tudo”, avalia.

Assim como ele, com o desenvolvimento da cidade, muitas pessoas 
oriundas de outras cidades e estados vieram não apenas atrás de 
trabalho, mas de qualidade de vida. “Gosto muito da tranquilidade 
de cidade praiana e pequena, com povo receptivo e ótima localização 
geográfica.  Só tenho a agradecer a oportunidade e acolhida que a cidade 
me deu, a possibilidade de realizar meus sonhos como profissional e 
morador da cidade. Hoje me considero um navegantino e defendo cada 
vez mais a cidade”, finaliza.

As duas chegaram à cidade definitivamente em 1995, mas antes disso já 
conheciam Navegantes, pois costumavam passar as férias com a família. 
A oportunidade de comprar a tradicional Farmácia Santa Catarina foi 
o gatilho que fez com que elas mudassem e deixassem de vez o Paraná, 
estado de origem. “Aqui me casei, criei minhas duas filhas e hoje pretendo 
acompanhar o crescimento da minha netinha, ou seja, todas as minhas 
raízes fixadas aqui”, comenta orgulhosa Chica.

A irmã Maristela relembra que a aquisição do estabelecimento foi a 
realização de vários sonhos.  “A primeira impressão que tive da cidade 
foi a ótima localização e muito potencial para crescer. Hoje somos 
muito felizes, me casei e tive minha filha, que hoje com 18 anos está 
cursando Farmácia para continuar o nosso trabalho. Foram muitas 
amizades que encontramos aqui, pessoas que realmente fizeram a 
diferença em nossas vidas.”

Para Chica, viver em Navegantes é adorável. “A cidade está em 
crescimento constante, fico muito feliz em fazer parte”. Ela relembra 
que “a vinda do porto e de outras empresas fez com que nosso 
município começasse a atrair mais pessoas, diversificando o comércio e 
satisfazendo a população, que antes buscava outras cidades.”

Além disso, as duas irmãs concordam que o município possui um 
ambiente tranquilo onde todos se conhecem. “Gosto muito das festas 

do nosso município, elas demonstram a alegria e a força de um povo 
maravilhoso que aprendi a amar e respeitar”, destaca Maristela. 

Para o futuro, as comerciantes desejam que o ciclo de prosperidade 
continue. “O nosso voto é que Navegantes continue a crescer e progredir 
num espírito de paz e justiça social”, diz Maristela. E Chica completa: “Que 
nossa cidade seja respeitada, cuidada e amada por todos. Somos muito 
gratas pela oportunidade de prestar essa homenagem.”
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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

OPERACIONAL
CAPÍTULO 1

Chegou um momento muito 
importante do espaço “O Trabalho 
de Cada Um”. Após conferir quase 
todos os departamentos, setores 
e áreas da Portonave nas últimas 
23 edições, você vai conhecer 
mais sobre a Iceport, a câmara 
frigorífica da Portonave, sua divisão 
estrutural e os profissionais que 
atuam lá diariamente. A integração 
entre a Iceport e o Terminal é um 
importante diferencial competitivo. 
O primeiro setor que vamos 
conhecer é a Área Operacional.

A Área Operacional está dividida 
entre Operação de Câmara 
(Antecâmara), Depot e Controle de 
Qualidade.

A parte da Operação é responsável 
por fazer a movimentação de carga, 
descarga e armazenagem da câmara 
frigorífica, garantindo a acurácia dos 
estoques de maneira produtiva. O Depot 
serve de “pulmão” para as operações 
de câmara, é o espaço antes da desova/
carregamentos futuros. Já o pessoal do 
Controle de Qualidade tem a missão de 
manter as instalações limpas, fazer os 
autocontroles, a interface com o Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), inspecionar 
a temperatura das cargas e lidar com as 
habilitações e os assuntos relacionados 
ao Ministério da Agricultura (MAPA).

Atualmente, são 101 profissionais na 
Antecâmara, 18 profissionais no Depot e 
sete no Controle de Qualidade.

É um setor que exige bastante 
diversidade de perfis profissionais 
para se cumprirem as atividades. 
Os profissionais que possuem 
habilidades mais específicas para 
o trabalho são os operadores de 
máquinas e empilhadeiras e os 
conferentes com conhecimentos 
aprofundados em cargas congeladas.

A história do assistente de 
operações David Inácio no 
Terminal começou bem antes dele 
começar a trabalhar efetivamente 
na empresa. Antes mesmo da 
Portonave ter sua estrutura 
montada, sua mãe, Maria Terezinha 
Amorim, trabalhava no escritório 
provisório da companhia. “Eu 
vivia perguntando pra ela sobre a 
novidade da instalação de um porto 
na cidade. Depois acompanhei tudo 
ser construído e imaginando o dia 
em que trabalharia ali”, relembra.

No entanto, a chegada definitiva ao 
emprego dos sonhos foi um pouco 
mais demorada do que ele esperava. 
“Foram inúmeros currículos e várias 
entrevistas até o dia em que fui 
chamado. Não acreditei, achei que não 

CASE

COMO ESTÁ 
ESTRUTURADA A ÁREA?

QUAIS AS RESPONSABILIDADES?

QUANTAS PESSOAS 
TRABALHAM NA ÁREA?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADE NECESSÁRIA PARA 
TRABALHAR NESTE SETOR?

era verdade, após tanto tempo desejando 
estar ali, tive a chance, finalmente”, conta.

David então começou a ficar receoso 
de não conseguir agradar ou de não 
conseguir demonstrar o seu potencial. 
“Pra mim é um sonho se realizando, 
então dou o meu melhor, pois o 
Terminal sabe reconhecer quem faz as 
coisas com dedicação”, diz.

Atualmente, o trabalho tem grande 
impacto na sua vida. “Foi onde cresci, 
amadureci, aprendi e onde me sinto à 
vontade. Comecei como auxiliar, mas 
fui atrás para aprender, virar conferente 
e depois assistente de operações. E sei 
que vou alcançar muito mais”, avisa e 
faz questão de agradecer ao colega e 
amigo Marcos Fernandes, da Iceport. 
“Foi ele quem sempre me ajudou na 

minha caminhada, sou muito grato”.

No seu cotidiano, David é responsável, 
juntamente com o outro assistente, 
pela parte de recebimento e expedições 
de mercadorias, pela gestão dos 
colaboradores, além de fazer cumprir 
todos os procedimentos repassados 
pela supervisão. “Lá somos como 
uma família, nos damos muito bem, 
fazemos do dia a dia algo diferente. Até 
brincamos dizendo que não somos uma 
equipe, somos uma seleção”, comenta. 

Para quem começa na vida 
profissional ou está buscando uma 
colocação no mercado de trabalho, 
o conselho é, em primeiro lugar, 
gostar do que faz e dar o melhor 
todos os dias, pois com certeza será 
reconhecido pelo seu empenho.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

SABOR DE FRUTA!
O trabalho na Portonave uniu os amigos e agora sócios, Bruno e 
Éder, numa missão super saborosa: produzir licor de Maracujá. 
Éder começou na Iceport em 2013 como contador de cargas e 
hoje é auxiliar de movimentação portuária. Ele se lembra de 
quando o amigo Bruno, que já atuava no Terminal desde os 
18 anos, se juntou à equipe de trabalho. “Logo ficamos amigos 
e sempre conversávamos sobre fazer algo na vida que fosse 
prazeroso e lucrativo”, recorda.

A ideia de fazer licor de maracujá veio do Bruno. “Resolvi 
fazer a bebida apenas para os amigos, sem nem uma 
intenção de venda”. Mas foi Éder, após apreciar a bebida, 
quem insistiu que o produto era comercializável e que ele 
mesmo poderia ser um consumidor fixo. “Aí fiz a proposta 
de sociedade para ele”, conta Bruno. Hoje eles dividem a 
clientela entre Navegantes e Itajaí. 

A produção chega a 800 litros por mês e, além do maracujá, os 
dois estão fazendo testes com os licores de jabuticaba, banana 
e café. “Nosso trabalho é totalmente dividido, da produção, 
do engarrafamento até a entrega”, destaca Bruno. Éder 
complementa que tudo é feito baseado em muita pesquisa na 
internet e na prática. “Não fizemos curso, estudamos e testamos 
várias receitas até chegar ao sabor que queremos.” 

Todo o trabalho é feito nas folgas do turnos do trabalho da 
Portonave. “Acho que todos nós temos uma habilidade diferente, 
basta saber qual caminho seguir”, argumenta Éder. Bruno 
complementa que aqueles que possuem um talento devem 
demonstrar o mais rápido possível. “É muito prazeroso ouvir as 
pessoas falarem bem do seu trabalho.”

Para o futuro, a intenção dos amigos é ter um espaço próprio 
com variedade de licores e outras bebidas artesanais com preço 
justo para todos. “Sabemos que temos um produto de qualidade 
do qual podemos nos orgulhar”, conclui Éder.

Nesta edição especial da série “O outro lado”, espaço 
destinado a destacar as aptidões dos profissionais da 
Portonave, você vai ler a história de amizade de Bruno 
Felipe Travasso da Silva e Éder Cassiano da Silva, 
que se conheceram no trabalho no Terminal, viraram 
amigos e há alguns meses são parceiros na fabricação 
e comercialização de licor artesanal.
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CARGAS SUSPENSAS

R E G R A S  D E  O U R O  D A  S E G U R A N Ç A
no Express

A movimentação de cargas é a nossa principal atividade. Além 
de zelar pela qualidade dos serviços durante nossas operações, 
fique atento para a sua segurança e de seus colegas de trabalho:

• Jamais permaneça ou passe embaixo de cargas suspensas; 
em caso de queda, o capacete de segurança não poderá salvar 
sua vida;

• Avalie os riscos de uma possível queda de contêiner; além da 
área diretamente abaixo, a queda de uma unidade pode afetar 
áreas adjacentes;

• Considere sempre que o operador do equipamento de 
movimentação não viu você;

• Na operação de um equipamento de movimentação de cargas, 
mantenha sempre o contato com os controladores;

• Se houver qualquer dúvida relacionada a questões de 
segurança, não inicie a operação;

• Todos o equipamentos e acessório de içamento devem ser 
certificados e inspecionados antes do uso;

• Equipamentos não conformes devem ser segregados e o 
supervisor comunicado. Somente utilize equipamentos e 
acessórios em boas condições e apropriados para o tipo de trabalho.

O material Regras de Ouro da Segurança, 
distribuído e apresentado em diversas 
atividades da empresa e publicado no site 
da Portonave, apresenta 10 regras simples 
e inegociáveis com o objetivo de reforçar 
atitudes que garantam a segurança das 
atividades realizadas no Terminal. A cada 
Express, você confere uma delas. A seguir, a 
terceira regra, que aborda a movimentação de 
cargas suspensas.

I C E P O R T  E X P R E S S

O Terminal Frigorífico Iceport 
iniciou em julho as operações com a 
Pamplona Alimentos S/A. São 200 
toneladas de cortes de carte suína 
para o mercado interno brasileiro 
que passarão pela Iceport neste 
primeiro momento. A Pamplona foi 
fundada em 1943 no município de 
Agronômica, em Santa Catarina. 
Atualmente com sede em Rio 
do Sul, emprega mais de 2.700 
trabalhadores, sendo uma das 
indústrias mais fortes do Estado.     
A parceria é muito bem-vinda!

No dia 27 de julho, a Iceport recebeu a visita 
de Alice Schneider McKinnon, representante 
da Global Cold Chain Alliance (GCCA) – uma 
fundação sem fins lucrativos com foco no 
desenvolvimento das indústrias e fornecedores 
da Cadeia de Suprimentos Frigorificada. 

Alice veio de Washington DC, Estados 
Unidos, para conhecer e aprender com a 
armazenagem frigorificada desenvolvida 
no Brasil. Não poderia, portanto, deixar 
de visitar a Iceport, que se destaca pela 
estrutura tecnológica no setor. Foi recebida 
pelos supervisores Bruno Vargas e André 
Koch. A GCCA atua com mais de 1.300 
empresas em 75 países e, no Brasil, é aliada 
da Associação Brasileira da Indústria de 
Armazenagem Frigorificada (ABIAF).

Iceport 
conquista 
novo cliente

Direto de Washington
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S E G U R A N Ç A

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) trouxe para o 
Terminal instrutores da nacionalmente famosa Academia Brasileira de 
Trânsito (ABTrans) para oferecer oportunidades de aperfeiçoamento 
em direção defensiva, especialmente para quem dirige motocicletas. 
Eles ministraram uma palestra no auditório do prédio administrativo 
no dia 20 de julho e, no dia 21, um Treinamento em Direção Defensiva 
para Motociclistas. Os participantes do treinamento tiveram uma hora 
de aula teórica sobre o tema e três horas de prática no estacionamento 
principal da Portonave. O objetivo da ação é prevenir acidentes de 
trajeto, que podem ser evitados com a prática da pilotagem preventiva.

Direção defensiva

Entre os dias 18 e 20 de julho foi realizado 
o treinamento mensal da Brigada de 
Emergência, que neste mês abordou 
situações ocorridas em uma emergência 
química. O curso foi ministrado em 

parceria com a empresa Suatrans, que é 
referência na América Latina e contou 
com a participação dos integrantes do 
Plano de Ajuda Mútua (PAM) e Plano de 
Área (PA) do complexo Portuário do Rio 

Itajaí-Açu. Cerca de 30 pessoas participaram 
do treinamento. Os interessados em fazer 
parte da Brigada de Emergência podem 
procurar o departamento de Segurança para 
mais informações.

Treinamento de emergência química

A Portonave está em busca de mais uma certificação, desta vez na 
norma OHSAS 18.001, que se refere ao Sistema de Gestão da Saúde 
e Segurança no Trabalho. Em julho foi realizada a pré-auditoria 
com o objetivo de verificar se as práticas e os procedimentos 
adotados na Portonave estão de acordo com os requisitos da norma. 
O resultado foi positivo, com registro de alguns pontos que serão 
tratados para receber as auditorias inicial e principal, realizadas em 
agosto e setembro, respectivamente.

Nova certificação
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O Terminal recebeu uma 
homenagem em Criciúma pelo 
apoio dado à criação do Curso 
de Pós-Graduação em Rede de 
Atenção à Saúde da Pessoa com 
Deficiência, uma especialização 
da Universidade do Extremo 
Sul Catarinense (UNESC). A 
Gerente de Recursos Humanos, 
Alessandra Santos, representou 
a Empresa na aula inaugural do 
curso, que foi realizada no dia 30 
de junho.

O projeto Inclusão Digital, do Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social, concluiu mais uma entrega na manhã 
da quinta-feira, dia 5 de julho. A escola municipal Professora 
Leanora Schmitz, no bairro Gravatá, recebeu 25 computadores 
que equiparam o seu primeiro laboratório de informática. A 
estrutura passa a atender os cerca de 580 estudantes do 1º ao 9º 
ano matriculados atualmente. 

Para marcar a entrega, uma breve cerimônia foi realizada 
com a presença dos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, 
voluntários do Instituto Portonave, representantes da 
comunidade escolar e da Prefeitura de Navegantes.

SUSTENTABILIDADE E VOLUNTARIADO

De 2016 até aqui, oito escolas foram contempladas com centros de 
informática por meio do Projeto Inclusão Digital. Além da entrega 
de computadores, os voluntários do Instituto Portonave realizam a 
estruturação do laboratório sempre que necessário.

O projeto Inclusão Digital foi idealizado com o objetivo de 
tornar sustentável a troca periódica dos computadores do 
Terminal Portuário de Navegantes. Com o uso de sistemas 
sofisticados e em constante atualização, é frequente a 
necessidade da troca dos computadores da Portonave por 
outros mais modernos.

Ainda em bom estado, as máquinas substituídas são coletadas 
pelo Instituto Portonave que realiza todas as manutenções 
necessárias por meio do seu programa de voluntariado. As escolas 
contempladas são escolhidas junto à Secretaria de Educação de 
Navegantes, de acordo com a necessidade.

Instituto Portonave entrega 
mais um centro de informática

Reconhecimento em Criciúma

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L
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E S P O R T E

Equipe 
consolidada

Judô como filosofia de vida

O time Real Madames se consolidou 
após os Jogos Internos da Portonave, 
com direito à bandeira e uniforme. 
Elas convidam a todos que desejam 
prestigiá-las para irem até o Footflay 
Society, onde jogam todas as terças-
feiras, das 19h às 20h.

Exercitar o corpo e a mente e carregar 
valores como civilidade, humildade e 
respeito são características comuns dos 
praticantes de Judô. Em Navegantes, 
o almoxarife da Portonave José Júnior 
Teixeira, mais conhecido como mestre José, 
é faixa marrom no esporte e ensina a prática 
gratuitamente para crianças e adolescentes 
da região por meio do Projeto Social SKD.

O projeto é idealizado e coordenado pelo 
professor Marco Antônio Otavio (Coronel 
Otávio) desde 1995 em Itajaí e existe há 
quase oito anos em Navegantes, sempre 
com o objetivo de educar crianças e 
adolescentes e despertar os alunos para o 
espírito esportivo, melhorando a disciplina, a 
atitude e o trabalho em equipe.

O trabalho vem revelando atletas para os 
campeonatos nacionais. Neste ano, três 
judocas, todos filhos de funcionários da 
Portonave, estão bem colocados no ranking 
nacional. “A minha filha, Yasmin Teixeira, o 
Cláudio Teixeira (filho de Antônio Cláudio 
Teixeira) e o Vítor Strapasson (filho de 
Edilson Strapasson) tiveram bons resultados 
no Campeonato Brasileiro e no Campeonato 
Escolar Brasileiro”, comenta orgulhoso.

As aulas são realizadas duas vezes por semana 
na SKD Judô, no bairro Machados. Crianças a 
partir de quatro anos podem participar. Quem 
quiser saber mais detalhes pode entrar em 
contato diretamente com o mestre José pelo 
e-mail jteixeira@portonave.com.br 
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P A S S O U  P O R  A Q U I

A Portonave recebe visitantes de entidades, empresas, universidades e escolas. 
Confira quem esteve pelo Terminal no último mês.

A gerente de tecnologia da informação 
Fabiana Morgante e o gerente adjunto de 
planejamento operacional Luiz Roberto 
Antônio, ambos da Brasil Terminal 
Portuário (BTP), do Complexo Portuário 
de Santos, passaram pela Portonave numa 
visita de benchmarking no final de julho.

Eles foram recebidos na sala de controle 
do Departamento Operacional pelo 
gerente Operacional Emanuel Jorge, 
pelo gerente de TI Jardel Fischer e 
pelo analista sênior Everton Oliveira e 
conheceram o novo sistema operacional 
TOS, implantado no ano passado no 
Terminal Portuário de Navegantes. 

Em julho, no dia 20, três representantes da Zim Integrated 
Shipping Services (ZIM) estiveram no Terminal para conhecer as 
instalações e a estrutura da Portonave. O grupo foi recepcionado 
pelo gerente Comercial Juliano Perin e pelo analista Comercial 
Marcos Borba. Eles conversaram sobre o futuro do Complexo 
Portuário do Rio Itajaí-Açu com o término das obras de expansão 
da bacia de evolução. A visita é importante para o fortalecimento 
da parceria entre o armador e o Terminal. 

Na foto, da esquerda para a direita: Bruno Barco (Operation Manager 
da ZIM), Juliano Perin (Gerente Comercial da Portonave), Ana 
Bighetti (President da ZIM), Irê José Bastos (Operation Coordinator 
da Sevenstars) e Marcos Borba (Analista Comercial da Portonave).

No dia 26 de julho, o Terminal recebeu 
estudantes do curso intensivo de Direito 
Marítimo e Portuário da Univali. O 
professor mestre, Adão Paulo Ferreira, e 
seus alunos puderam conhecer um pouco 
sobre o histórico, aspectos operacionais 
e socioeconômicos do Terminal, além 
dos projetos desenvolvidos pelo Instituto 
Portonave. Segundo o professor, “Tenho 
a certeza que momentos como este serão 
de grande valia para a formação de nossos 
acadêmicos.”

A Portonave recebeu no dia 12 de julho 
o 1º ano do Ensino Médio, concomitante 
com o curso Técnico de Segurança do 
Trabalho, da Escola de Educação Básica 
Adelaide Konder, de Navegantes. Os 
alunos conheceram a história do Terminal, 
sua estrutura e equipamentos, assim 
como os projetos sociais desenvolvidos 
pelo Instituto Portonave. Para o professor 
da turma, Wanderlei da Silva, “é uma 
oportunidade dos estudantes de unir 
teoria e prática.”

O Capitão de Fragata Alekson Barbosa da Silva Porto se despede 
da função de Delegado da Capitania dos Portos de Itajaí. Assume 
o seu lugar o Capitão de Fragata Thales da Silva Barroso. Ambos 
estiveram na Portonave no dia 24 de julho, junto do Encarregado 
de Tráfego Aquaviário da Delegacia da Capitania dos Portos 
de Itajaí, Marcos Aurélio Ferreira Dias. Foram recebidos pelo 
Diretor-Superintendente Administrativo do Terminal, Osmari de 
Castilho Ribas, pelo gerente de Operações, Emanuel Jorge, e pelo 
supervisor de Segurança Portuária, Ademir Sulczinski. 

BTP visita o 
Terminal

Visita do armador ZIM 

Direito Marítimo e Portuário

Turma da EEB Adelaide Konder

Passagem de comando 
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CASAMENTOS

• Maylon Roberto Teixeira (Operacional) se casou com 
Geane Isete da Silva Teixeira em 5/7/2018.

• Felipe André Borba Coelho (Operacional) se casou com 
Carolina Santos em 26/6/2018.

NascimentoS

• Simone Correa (Operacional) foi mãe de Maria Luísa 
Andrade da Silva em 1/7/2018.

• Felix Carvalho dos Santos (Manutenção) e Quelen de 
Oliveira Paim (Comercial) foram pais de Heitor Paim dos 
Santos em 28/5/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE JULHO

A exposição Fluidez preencheu a 
Galeria Portonave com o tema da água 
durante o mês de julho. Com 11 obras, 
entre pinturas, fotografias e escultura, 
a exposição do acervo da Fundação 
Cultural de Navegantes remete às águas, 
doces e salgadas, como inspiração da 
cultura local. A abertura foi realizada 
no dia 4 de julho com apresentação 
do Coral Portonave – mais um projeto 
desenvolvido pelo Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social.

Galeria Portonave recebeu Exposição Fluidez

Coral se apresenta 
na cidade 

Solidariedade que aquece
Juntos lado a lado

Em agosto, os moradores de Navegantes 
e região terão duas oportunidades de 
conferir de perto o Coral Portonave, que 
é composto hoje por 12 colaboradores 
da Portonave e Iceport. No dia 26, ele se 
apresenta às 16h na Praça da Praia de 
Navegantes, no centro; no dia 27, às 19h, o 
Coral será uma das atrações na abertura 
do Festival de Música de Navegantes.

O Instituto Portonave agradece a todos 
os profissionais da Portonave e Iceport 
que contribuíram com a arrecadação de 
roupas realizada durante a Campanha 
do Agasalho 2018. As peças recebidas 
na Empresa passaram por uma triagem 

e foram entregues no dia 11 de julho 
à Secretaria de Assistência Social 
de Navegantes para que distribua 
aos moradores em situação de 
vulnerabilidade, que são cadastrados nos 
programas sociais do município.

No dia 25 de julho, a equipe do Gate 
entregou uma singela homenagem aos 
motoristas que passaram pela Portonave, 
em celebração ao Dia do Motorista. 
Outras fotografias desses momentos 
você pode conferir na página da 
Portonave no Facebook: 
www.facebook.com/Portonave.

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

Cercado de águas é o nosso cais, a 
Navegantes, onde ancoramos para crescer 
com trabalho e sustentabilidade ao lado da 

gente que nos acolhe 


