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PA P O  E X P R E S S Í N D I C E

Esta revista
é uma publicação 
da Portonave.

E X P ED I E NT E

E D I T O R I A L

11 MELHORIA

Galeria Portonave 
conquista prêmio ADVB

6 e 7 CAPA

Estação de Tratamento de Efluentes 
da Portonave é automatizada

CERTIFICAÇÃO
Auditoria principal da OHSAS 18001 
é realizada em setembro

10

O aperfeiçoamento das organizações está relacionado à capacidade 
dos seus profissionais de equilibrar as inúmeras variáveis que compõem 
o ambiente de negócios, adotando eficientes metodologias de gestão, 
processos operacionais e sobretudo de segurança.

 À medida em que são estabelecidos procedimentos adequados, 
desenvolvemos nossas atividades com mais segurança e melhoramos o 
resultado. Boas metodologias ajudam a transformar e reforçam a cultura da 
qualidade, da inovação e da sustentabilidade.

Atualmente, estamos desenvolvendo a auditoria para a importante 
certificação OSHAS 18.001. Para vencermos mais esse desafio, será 
essencial novamente o envolvimento de todo o nosso time, a atenção plena 
por um propósito comum.

Temos aqui mais uma oportunidade de nos destacar, ampliar horizontes, 
aprender e evoluir. As nossas ações de aperfeiçoamento precisam ser rápidas e 
constantes no sentido de encontrar alternativas para a melhoria dos processos 
internos e, consequentemente, da consolidação do nosso modelo de negócio.

Com diálogo aberto, profissionais conectados às tendências atuais do 
mercado e compartilhando experiências, seremos capazes de ampliar 
o ciclo de desenvolvimento de nossa empresa e torná-la cada vez mais 
eficiente e sustentável.

Destaque também nesta edição para o prêmio Empresa Cidadã, concedido 
pela ADVB pelo case da Galeria Portonave, por meio da qual intensificamos 
a nossa interação com a comunidade, 
compartilhando espaço, promovendo 
inclusão, gerando aprendizado e 
estimulando artistas regionais. 

Agradeço a todos os nossos profissionais 
que, com habilidade e perseverança, 
estão sempre dispostos a transformar.

Boa leitura.
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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

Nesta edição, a série Riquezas de 
Santa Catarina apresenta um dos 
produtos da agricultura catarinense 
que mais se destaca no cenário 
nacional e internacional: a maçã.

Dados da Associação Brasileira 
de Produtores de Maçã (ABPM) 
estimam que até o momento, em 
2018, foram colhidas mais de 1,1 
milhão de toneladas da fruta. Os 
estados de Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul e Paraná dominam 
a produção, com cerca de 99% 
do total. As regiões altas de São 
Joaquim e Fraiburgo (SC) têm os 
maiores plantios no Estado.

A Portonave movimenta o produto 
desde 2008 e é líder na exportação 
da safra da maçã no país, nos últimos 
anos. No ano passado, por exemplo, 
64% da exportação de maçã do Brasil 
embarcou via Navegantes e, contando 

apenas o estado catarinense, o 
Terminal representa 69% do share. 

O pico de movimentação costuma 
ser em abril e os principais destinos 
são os portos da Europa e Ásia. 
Como esta é uma carga perecível, 
para exportar o produto é necessário 
armazená-lo em contêineres 
refrigerados, sempre monitorando a 
temperatura e, assim, garantindo a 
qualidade da fruta. 

Armador: Denomina-se aquele que física 
ou juridicamente, com recursos próprios, 
equipa, mantém e explora comercialmente 
as embarcações mercantis. É a empresa 
proprietária do navio que tem como objetivo 
transportar mercadorias.

Arqueação: O mesmo que Tonelagem 
(Tonnage), é a capacidade de carga, em 
Toneladas de Arqueação (Toneladas Moorson), 
que uma embarcação pode transportar nos 
seus porões.

Glossário 
portuário 

No início de agosto, o Terminal recebeu 
a equipe da Ocean Network Express 
(ONE) vinda diretamente de Singapura 
para conhecer as instalações, os processos 
operacionais e discutir perspectivas de 
operações entre a ONE e a Portonave. 
Na comitiva, Sabrina Sun (Procurement 
Team), Patrick Wagoner (Network 
Planning), Mario Gaspar (Ocean 
Procurement), Shin Kimura (Ops. 
Director) e Eduardo Borges Alves (ITJ 
Sales). Eles foram recepcionados e guiados 

pelo Supervisor Comercial, Luis Lemos, e 
pelo Gerente Comercial, Juliano Perin. A 
visita foi uma oportunidade de estreitar as 
relações comerciais. 

Formada pelos armadores MOL, NYK 
e K-Line, a ONE é o resultado de uma 
tendência mundial de união de forças em 
busca de capacidade e competitividade. 
Com este novo armador no cenário, 
as perspectivas são de crescimento na 
movimentação da Portonave, com aumento 

de capacidade e a possibilidade de receber 
novos navios e serviços. Atualmente, o 
armador tem participação em três serviços 
que escalam no Terminal: NX 1 (Ásia), 
ANG (Golfo USA) e CSW (Ásia).

Ao todo, o armador oferece 85 ligações 
marítimas e 230 navios operando, 
interligando mais de 200 portos em cerca 
de 100 países. É considerado o sexto maior 
armador do mundo, com uma capacidade de 
transporte de cerca de 1,4 milhão de TEUs.

Direto de Singapura
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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.

Doze colaboradores da filial da BRF em Dubai estiveram na 
Portonave no dia 8 de agosto para conhecer a estrutura e 
operação do Terminal. O analista comercial Helber Maurente 
recebeu o grupo junto com a assistente comercial Isabela 
Favaro. Na imagem, da esquerda para direita, Walid El Hajj, 
Helber Maurente, Daiana Oliveira Santos, Lisie Rovere, Erica 
Anthony, Martin Rodrigues Buhr, José Perottoni, Nicole Victoria 
Barbour, Patrício Santiago Rohner, Isabela Favaro, Mohammad 
Jinos, Marildo Cesar Nava e Rogerio Danker Filho.

Um grupo de 12 pessoas da Solida Brasil Madeiras e Allog 
visitou o Terminal de Navegantes no dia 28 de julho. Eles 
foram recebidos pela assistente comercial Isabela Favaro. Na 
foto, da esquerda para direita: Rodrigo Hauck (Allog), Susane 
Malschitzky Fontana (Solida), George Grossl (Solida), Rodrigo 
Portes (Allog), Marlova Kowalski (Solida), Luis Daniel Woiski 
Guilherme (Solida), Marcio Fanes (Solida), Isabela Favaro 
(Portonave), Luiz Roberto Liebl (Solida), Marco André Barabach 
(Solida) e Marcia Maria Pereira Camargo (Solida).

No dia 23 de agosto, uma importante comitiva da Marinha do 
Brasil visitou as instalações da Portonave. O Diretor de Portos 
e Costas, Vice-Almirante Roberto Carneiro, esteve no Terminal 
acompanhado do Capitão dos Portos de Santa Catarina, Capitão de 
Mar-e-Guerra Emerson Gaio Roberto; do Delegado da Capitania 
do Porto de Itajaí, Capitão-de-Fragata Thales da Silva Barroso; e 
do Encarregado da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário 
de Itajaí, Capitão de Corveta Marcos Aurélio Ferreira Dias. Os 
militares foram recepcionados pelos Diretores-superintendentes 
da Portonave, Osmari de Castilho Ribas e René Duarte, e pelo 
Supervisor de Segurança Portuária, Ademir Sulczinski. Visitaram 
o Centro de Controle de Operações de Segurança, onde puderam 
conhecer melhor os procedimentos operacionais e tecnologias 
empregadas no Terminal Portuário de Navegantes.  

Estudantes do 2º ano do Ensino Médio do Curso Técnico em 
Eletromecânica do Senai de Itajaí/SC vieram em 9 de agosto. 
Eles foram supervisionados pelos professores Sandra Mara 
Aparecida Niottin Vieira, Miguel Ruben Cardozo e auxiliados 
pela professora intérprete de libras, Gisele Cristina Régis de 
Souza. Conheceram mais sobre o histórico e funcionamento do 
Terminal e se interessaram sobre o Programa Jovem Aprendiz 
desenvolvido na empresa.

BRF de Dubai

Solida e Allog

Marinha do Brasil

Turma do SENAI
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Os executivos da trading COMEXPORT, Rafael Benelle Cipolini 
(gerente de Importação e Exportação), Ana Claudia Reuter 
Ramos (analista de Logistica) e Igor Pagliarani (analista de 
Logística), estiveram no último dia 28 de agosto na Portonave 
para conhecer a estrutura e fazer networking. Eles foram 
recebidos pela assistente comercial Andressa Natali Alexandre.

A equipe da trading First e Maxlog esteve na Portonave no dia 29 
de agosto para uma visita comercial. Foi recebida pela assistente 
comercial Andressa Natali Alexandre. Na foto, a assistente faz 
uma visita guiada com Winnie Vasconcelos Boeira (auxiliar de 
Importação da First), Renan Soares Zeferino (analista de Importação 
da First), Andressa Porto de Almeida (gerente de Importação da 
First), Rafael Assis da Silva (assistente de Importação da First) e 
Marcelo Bif (gerente Comercial da First), junto com Juliano Ferreira 
Cruz (coordenador de Importação da Maxlog).

A multinacional de petróleo e gás Exxon Mobil visitou o porto 
de Navegantes no último dia 8 de agosto para apresentar seu 
novo gerente de Logística e Distribuição da América Latina, 
Brandon Marc Troup. Ele veio acompanhado de Sidnei Cezar 
Mendes, gerente de Logística e Distribuição da América Latina, 
e Henrique Gabardo Alves Fagundes, supervisor de Logística 
e Distribuição. Quem guiou a visita foi Carlos Lima, analista 
comercial da Portonave. 

Como atividade da Semana da Engenharia da UDESC de Joinville, 
estudantes do curso de Engenharia de Produção e Sistemas vieram 
acompanhados da professora Carla Roberta Pereira. Conheceram a 
organização e integração das áreas que garantem o funcionamento 
do Terminal, como a infraestrutura de cais, o canal de acesso, 
os gates, o número de tomadas reefer e de equipamentos. Após 
a apresentação no auditório, os alunos tiveram uma visão 
panorâmica da empresa.

COMEXPORT

First e Maxlog

Exxon Mobil 

Alunos da Udesc 
de Joinville
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C A P A

Pela sétima vez, o Terminal Portuário de 
Navegantes é premiado com o título de 

Empresa Cidadã, conferido pela Associação 
dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa 
Catarina (ADVB/SC). Neste ano, o motivo 
do reconhecimento foi a Galeria Portonave 
– espaço criado na Portonave para fomentar 
a produção cultural e contribuir com a 
divulgação de obras de artistas da região.

Para receber o prêmio, uma comitiva 
formada por colaboradores do Terminal e 
representantes da cena cultural de cidade de 
Navegantes viajou até Florianópolis no dia 
23 de agosto. “A Galeria surgiu como uma 
ação conjunta com o Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social, que tem o propósito 
de desenvolver e apoiar projetos de incentivo 
à cultura, esporte, educação e cidadania 
na nossa comunidade”, explica Osmari de 
Castilho Ribas, diretor-superintendente 
administrativo da Portonave.

Desde a sua abertura, em outubro de 2017, 
oito mostras já passaram pela Galeria 
Portonave. Entre elas, pinturas, fotografias, 
esculturas em metal e cerâmica. “Contamos 
desde o início com a parceria da Fundação 
Cultural de Navegantes, que incluiu a Galeria 
Portonave no circuito cultural de mostras 
promovidas na cidade”, completa Castilho.

As mostras são divulgadas todos os meses no 
site da Portonave (www.portonave.com.br) e 
também na página da empresa no Facebook. 
Interessados em conhecer o espaço e conferir 
as exposições de perto podem agendar uma 
visita pelo e-mail comunicacao@portonave.
com.br ou no telefone 2104 3473.

PORTONAVE 
É ELEITA 
EMPRESA 
CIDADÃ PELA 
SÉTIMA VEZ
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Profissionais da Portonave 
e representantes da cena 
cultural de Navegantes 
viajaram a Florianópolis para 
receber o prêmio
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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

MANUTENÇÃO
CAPÍTULO 2

A Manutenção é composta por 
mecânicos, eletricistas, operadores de 
refrigeração, assistentes e auxiliares, 
que juntos formam equipes técnicas 
qualificadas para o serviço.

Entre as responsabilidades das 
equipes de Manutenção está manter os 
equipamentos em pleno funcionamento, 
realizando manutenções preventivas, 
corretivas e preditivas, ou seja, 
determinar antecipadamente a 
necessidade de serviços.

No setor da Manutenção da Iceport 
atuam 17 profissionais, sendo 13 
mantenedores e outros quatro 
operadores de refrigeração.

Depende da função, mas quase toda a 
equipe possui nível técnico. Além disso, 
exige-se conhecimentos em automação e 
em equipamentos industriais.

CASE

COMO ESTÁ 
ESTRUTURADA A ÁREA?

QUAIS AS RESPONSABILIDADES?

QUANTAS PESSOAS 
TRABALHAM NA ÁREA?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADE NECESSÁRIA PARA 
TRABALHAR NESTE SETOR?

Ronaldo Carvalho começou na Portonave em 2013 com a função de planejador 
e controlador de manutenção (PCM). Um ano depois, foi convidado para ir atuar 
na Iceport, onde está atualmente como técnico de Manutenção Pleno. “A primeira 
impressão que eu tive quando cheguei foi super positiva, fiquei abismado com o 
nível de instrução das pessoas que trabalham ali”, recorda.

Nos primeiros dias de trabalho, ele só pensava em como atender as expectativas da 
empresa e se garantir na vaga. “Eu pensava se ia conseguir cumprir os requisitos do 
cargo ou atender as necessidades que esperavam de mim profissionalmente”, conta, 
lembrando que desde o início foi bem recebido pelos colegas e logo se entrosou 
com a equipe de trabalho. “É um time que eu considero inovador, estão sempre 
se atualizando, muitos seguem estudando e trazendo avanços para os processos, 
seja na diminuição do tempo de exposição, máquinas paradas ou melhorias de 
equipamentos”. Ronaldo também segue estudando, está terminando a pós-graduação 
em Engenharia de Manutenção e pretende fazer a faculdade de Engenharia Elétrica.  
“Eu sempre tive esse sonho e será meu próximo passo”, destaca.

Atualmente, a sua rotina de trabalho resume-se à manutenção em geral, verificar os 
insumos necessários para realizar as atividades e quais profissionais específicos para 
que cada tarefa seja realizada.  “O que eu mais gosto no trabalho é que apesar de parecer 
rotineiro existe sempre algo diferente para fazer.  Fico bastante satisfeito em ver os 
equipamentos rodando com eficiência e sempre disponíveis para operação”, explica.

Para traçar uma trajetória de sucesso na empresa, o técnico aconselha aqueles são 
recém-chegados ou que pretendem ingressar na área portuária: “Escolha sua área de 
interesse e tenha foco, busque excelência, faça o melhor possível”, conclui.

A série O Trabalho de Cada Um segue desvendando os setores e 
departamentos da Iceport, a Câmara Frigorífica da Portonave, sua divisão 
estrutural e os profissionais que atuam lá diariamente. Depois de conhecermos 
a área operacional, vamos conhecer a Manutenção, responsável por deixar 
tudo funcionando perfeitamente na Câmara. 
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Talento de mãe e filha
Juliane Rodrigues, do Departamento de Contabilidade da 
Portonave, tem múltiplos talentos e gosta de fazer diversas coisas 
nas horas vagas, principalmente atividades ligadas ao artesanato e 
à decoração. No entanto, é assando bolachas decoradas que ela se 
encontra. “É uma atividade que me faz relaxar, é como uma terapia”, 
reflete.  A ideia de fazer as bolachas surgiu em parceria com a mãe, 
que sempre a apoia. “Trabalhamos sempre juntas, uma ajudando a 
outra”, diz.

Ela começou há dois anos, pesquisando em sites. “Aprendemos 
vendo alguns vídeos na internet e, com algumas experiências que 
temos de artesanato e pintura, apostamos nas bolachas. A primeira 
vez que fizemos foi para o Natal e hoje produzimos em datas 
comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, além de 
fazer bolachas especiais para festas e casamentos”, explica.

Para Juliane, fazer as bolachas tem um significado afetivo. “Nos 
sentimos realizadas em poder fazer as pessoas felizes com 
nossas bolachas decoradas. Ter o poder de compartilhar algo tão 
delicioso e mimoso para todos, principalmente para as crianças, é 
muito bom”, pondera.

Mesmo quando o dia a dia se torna um pouco corrido, quando 
existem muitas encomendas, a atividade não atrapalha as funções 
no Terminal. “O trabalho na Portonave vem em primeiro lugar e 
somente nas horas vagas que me empenho em fazer as bolachas. 
Também consigo conciliar com os estudos, não posso parar de 
aprender”, afirma. 

Desde 2013 na Portonave, começou como auxiliar contábil e 
atualmente trabalha cuidando dos patrimônios da empresa. “Com 
a atividade, tenho o privilégio de conhecer muitas pessoas. Tenho 
muito orgulho em poder trabalhar aqui, pois gosto muito do que 
faço”, reitera.

Crescer profissionalmente e sempre aprender coisas novas 
e desafiadoras estão no planejamento dos próximos anos da 
profissional. “A vida é muito curta para deixar de lado o que 
gostamos de fazer e para não mostrar para as pessoas os nossos 
talentos, nossos hobbies. Por mais movimentado que seja o 
cotidiano, sempre existe um tempinho para nos dedicar às coisas 
que nos dão satisfação”, recomenda. 

Tem um talento escondido? Uma super habilidade 
secreta? Este espaço da Revista Portonave Express 
é dedicado aos profissionais que apresentam 
capacidades e competências que não estão 
vinculadas com as atividades cotidianas do Terminal. 
Conhecemos nas últimas edições diversos artistas e, 
nesta edição, vamos conhecer a história da Juliane, 
do departamento da Contabilidade.
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USO DE APARELHO 
CELULAR E CIGARRO

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

Utilizar o aparelho celular ou fumar em áreas operacionais 
comprometem a sua atenção, além de aumentar o risco de 
incêndio devido ao armazenamento de produtos inflamáveis. 
Portanto, fique atento às restrições a respeito dessas ações 
dentro do Terminal:

• É proibido acessar as áreas operacionais portando aparelho 
celular, equipamentos, dispositivos ou ferramentas não 
relacionadas diretamente à sua atividade;

• Conheça os locais permitidos para fumantes; você somente 
está autorizado a fumar nestes locais;

• Não acesse áreas operacionais portando cigarro ou isqueiro;

• Ao avistar pessoas fazendo o uso de aparelho celular ou 
cigarro em local proibido, comunique o Centro de Controle de 
Operações de Segurança – CCOS imediatamente.

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 
quarta regra, que aborda o uso do aparelho 
celular e cigarro.

No mês de agosto, foi realizada a Auditoria Inicial da 
OHSAS 18001, durante a qual foi avaliada a documentação 
do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho. 
A Auditoria Inicial é uma das etapas da Certificação da 
norma OHSAS 18001. Como resultado dessa auditoria, a 
Portonave foi recomendada para a realização da Auditoria 
Principal, etapa final do processo de certificação, que será 
realizada entre os dias 17 e 21 de setembro. Nesse novo 
momento, além dos documentos, serão avaliadas todas 
as práticas de gestão e realizadas entrevistas com os 
responsáveis por cada processo.

Fique atento aos temas que podem ser questionados e 
qualquer dúvida as equipes do SGI e da Segurança do 
Trabalho estão à disposição.

• Política do SGI – disponível nos murais e na 
intranet.

• Objetivos do SGI – disponível no mural em frente 
à sala do RH, no mural do Gate e na intranet.

• Riscos das suas atividades – disponível nas 
Análises de Riscos distribuídas nas áreas e na 
intranet.

• Alarmes de emergência – conforme treinamentos 
realizados.

• Pontos de encontro – conforme treinamentos 
realizados.

Auditoria principal da 
OHSAS 18001 começa dia 17
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M E L H O R I A

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

A Iceport está pronta para iniciar a armazenagem e movimentação 
de cargas da BRF Foods do período de Natal. A operação volta a ser 
realizada na Câmara Frigorífica após dois anos. A operação é sazonal, 
realizada entre os meses de setembro a dezembro. 

As cargas são as tradicionais aves congeladas comercializadas no 
período de festas (peru e chester) e kits natalinos (cestas ou bolsas 
compostas de diversos produtos comemorativos). Para garantir a 
qualidade, tudo é devidamente embalado, paletizado e etiquetado.

A escolha da Iceport para essa operação se baseia na dinâmica de 
armazenagem e rapidez nas expedições da carga, já que todo este 
estoque precisa ser expedido em torno de 20 dias.

BRF inicia 
movimentação de Natal

A Portonave concluiu mais um projeto para melhor controle dos 
seus impactos ambientais: a automação da Estação de Tratamento 
de Efluentes (ETE). A iniciativa permite que a equipe de Meio 
Ambiente monitore à distância as condições da estação, podendo 
atuar de forma direcionada. Além de oferecer maior segurança 
na operação, garante-se ainda mais eficiência no tratamento, 
conforme explica o analista ambiental Guilherme Schetinger.

“A automação da ETE garante uma eficiência média de cerca 
de 95% de remoção da concentração de demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO), chegando, em alguns momentos, a 99%. 
Quanto menor o nível de DBO, menos poluente é o efluente”. 
Todos os resíduos líquidos gerados pelas atividades do 
Terminal, dos banheiros às áreas de lavação, passam pela 

ETE. “Ao término do tratamento, nosso efluente apresenta 
uma qualidade superior ao próprio Rio Itajaí-Açu”, completa 
Guilherme. Para se ter uma ideia da qualidade do resultado, a 
legislação ambiental condiciona uma eficiência mínima de 60% 
na remoção da concentração do DBO. 

Além do sistema de monitoramento à distância, foi substituído 
o dispositivo de interface homem-máquina por um sistema 
mais robusto; instaladas novas bombas, sensores de nível para 
os tanques e hidrômetro para controle da vazão. Também foi 
realizada a adequação do fluxo na estação para aumentar em 49 
mil litros a capacidade de reserva de efluente bruto. Com isso, a 
Portonave trata com estrutura própria 100% do efluente gerado 
no Terminal e na câmara frigorífica Iceport.

Portonave 
automatiza 
Estação de 
Tratamento 
de Efluentes
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Para marcar o Dia Nacional do 
Voluntariado, o Instituto Portonave 
promoveu no dia 28 de agosto uma 
capacitação sobre o tema com a consultora 
social Ana Maria Warken. O treinamento 
teve duas horas de duração e abordou 
temas como a história do voluntariado 
no Brasil, características ligadas ao perfil 
das pessoas que se dedicam à atividade, 
fundamentos para estruturação de 
programas e iniciativas. A ação marca o 
início de uma nova fase no programa de 
voluntariado do Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social.

NOVAS AÇÕES
Para dar sequência ao trabalho, o Instituto 
convida todos os interessados em participar 
do programa para uma reunião no dia 22 de 
setembro, às 9h, no Auditório da Portonave. 
O objetivo do encontro é construir 
coletivamente o plano de ações sociais para 
o ano de 2019.

Danilo Capistrano, Marcos Ullirsch, 
Aerton Magno, Luiz Henrique e Marcelo 
Capistrano fizeram a integração para 
começar a trabalhar na Portonave no 
mesmo dia: 11 de junho de 2007. Antes 
de a Portonave movimentar o primeiro 
contêiner, eles já integravam a mesma 
equipe. E, na mesma equipe, seguem 
trabalhando hoje como operadores 
sênior, sempre juntos, 11 anos depois. 
“Ainda não tinha nenhum contêiner 
no Terminal, só dois MHC. A foto 
original é do dia em que chegaram 
os primeiros quatro RTGs”, relembra 
Luiz Henrique. A foto nova, na mesma 
formação, foi feita no último dia 10 de 
agosto. Segundo Luiz, é uma satisfação 
muito grande poder manter a amizade 
no ambiente de trabalho por tanto 
tempo. “Temos todos o sentimento de 
estarmos realizados profissionalmente. 
Já passamos por várias situações, 
mas sempre ajudando um ao outro, 
sem nunca criarmos problemas entre 
nós. Não é fácil manter uma relação 
de companheirismo por tanto tempo. 
Somos muito felizes por isso”, completa.

História 
em foto

Capacitação estimula voluntariado

No dia 5 de setembro foi lançada mais 
uma exposição na Galeria Portonave. As 
imagens da série AMORFO, do artista 
Jan M. O. e curadoria de Gleber Pieniz, 
remetem aos tradicionais trabalhos de arte 
figurativa, litografias em pintura, gravura, 
fotografia e outros processos visuais que 
compõem um campo estético comum  
em que sentido e forma se misturam. As 
obras ficam expostas ao longo do mês de 
setembro. A Galeria é aberta para todos os 
funcionários e os visitantes que desejam 
conferir as peças podem agendar sua 
visita pelo telefone (47) 2104-3473.

Exposição Amorfo na 
Galeria Portonave

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

2007

2018
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A indicação deste mês é o livro “Para 
sempre Alice”, da autora Lisa Genova. 
Publicado originalmente pela Editora 
Nova Fronteira no ano de 2007, porém 
muito atual, este livro virou filme no ano 
de 2015.

Por meio da história de Alice Howland, 
o livro nos mostra uma professora e 
pesquisadora na área de Psicologia na 
prestigiada Universidade de Harvard, 
especialista em aquisição de linguagem, 
bem casada e com três filhos adoráveis, 
que passou a vida acreditando que poderia 
estar no controle.

Perto dos cinquenta anos, Alice começa 
a esquecer. No início, coisas sem 
importância, até que após se perder 
no campus, ela resolve ir ao médico 
para descobrir a causa de sua perda 
de memória e descobre que enfrenta o 
diagnóstico de Alzheimer de Instalação 
Precoce.

Poucas certezas a aguardam. Alice terá 
que se reinventar a cada dia, abrir mão 
do controle, aprender a se deixar cuidar e 
conviver com uma única certeza: a de que 
não será mais a mesma. Este livro retrata 
fielmente os estágios que o portador de 
Alzheimer tem de enfrentar, é um sensível 
e fiel alerta sobre a doença que atinge em 
todo o mundo cerca de 35,6 milhões de 
pessoas, sendo mais de 1 milhão no Brasil. 

• Amplia a formação cultural dos leitores;

• Oferece a oportunidade de ampliar conhecimentos;

• Propicia novas visões sobre o mundo que o cerca;

• Combate ao estresse, transtornos de ansiedade e demais doenças que fazem 
parte do cotidiano, contribuindo direta e ativamente para a promoção da saúde;

• Aprimora a habilidade comunicativa e aumenta o vocabulário;

• Preserva a autoestima (pessoas que leem mais frequentemente se sentem mais 
inteligentes e, por isso, tendem a ter a autoestima mais alta);

• Exercita a mente e preserva a boa memória (segundo pesquisas, atividades como 
leitura podem diminuir o risco de desenvolver o Alzheimer em cerca de 30%);

• Melhora a concentração;

• Melhora e desenvolve habilidades da escrita;

• Aprimora a capacidade de aprendizado, entre outros.

Para quem se interessou por esta história, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza um exemplar para 
empréstimo (localizado na prateleira referente à Literatura - cor preta). Vale lembrar que o acervo do 

espaço é composto por doações. Faça parte deste time! Compartilhe informações com a doação de um livro.
Boa leitura!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

Benefícios adquiridos 
por meio da leitura

Para sempre                   
     Alice

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A partir desta edição, a 
Portonave Express indicará uma 
publicação escolhida ou sugerida, 
para os amantes da leitura (e 
para futuros amantes, pois esta é 
uma das intenções desta coluna, 
despertar o hábito pela leitura).
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

A Portonave realiza desde 2009 uma Pesquisa 
de Clima Organizacional com o intuito de 
saber dos funcionários a sua opinião sobre o 
local de trabalho e que ações ainda precisam 
ser feitas para criar um ambiente profissional 
mais saudável e estreitar o relacionamento 
com os colaboradores.

Neste ano, o formato da pesquisa mudou, 
ficou mais moderno, interativo e preciso. 
“Uma das vantagens da nova forma é a 
agilidade em obter as respostas. A pesquisa 
acontece em tempo real e permite termos 
com rapidez os resultados, facilitando a 
tomada de decisão para fazer mudanças”, 
afirma Josiani Bittencourt, analista de 
Recursos Humanos.

Chamado de Pulses, a ferramenta exige 
menos tempo de pesquisa. A cada semana, 
o profissional leva em média dois minutos 
respondendo ao questionário. O formato 
será utilizado até o mês de novembro e 
permite, desde o início da implantação, 
o monitoramento da eficácia das ações 
tomadas ao longo da pesquisa.

Para garantir o êxito, é importante que todos 
os profissionais participem e respondam 
todas as questões semanais. “Quanto mais 
informações tivermos, mais ações que 
favoreçam o clima organizacional poderão 
ser tomadas, afinal, todos nós somos 
responsáveis pelo clima organizacional”, 
argumenta Josiani.

Pesquisa de Clima fica mais ágil

O processo de Integração de Segurança e 
outros treinamentos obrigatórios de todos 
os profissionais terceirizados, prestadores 
de serviço e visitantes da Portonave já pode 
ser feito remotamente. Uma plataforma de 
ensino a distância (EAD) disponibiliza os 
treinamentos obrigatórios aos visitantes 
e prestadores que podem participar 
das capacitações por meio de qualquer 
dispositivo (celular, tablet ou notebook), em 
qualquer momento e sendo avaliados por 
meio de provas de qualificação. O projeto 
foi iniciado em março e atualmente mais de 
400 pessoas já foram treinadas online. 

Antes, o processo de Integração de 
Segurança e outros treinamentos obrigatórios 
de todos os terceiros prestadores de serviço 
e visitantes da Portonave era realizado 
presencialmente, uma vez por semana 
quando eram apresentados os procedimentos 
de segurança corporativa e, somente após 
esta participação, o prestador poderia acessar 
o Terminal. A limitação impedia alguns 
departamentos de executar com agilidade 
alguns serviços críticos com os fornecedores.

De acordo com o engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Marcos 
Casagrande Bitencourt, o projeto 
surgiu dos diversos obstáculos 
que o processo de Integração de 
Segurança para prestadores de serviços 
apresentava. “Extravio de registros, 
faltas nos treinamentos presenciais, 
impossibilidade de comparecer devido 
à distância ou urgência do serviço 
eram algumas das deficiências que 
encontrávamos”, avalia. Segundo ele, a 

possibilidade de realizar o treinamento 
a distância sanou definitivamente as 
dificuldades desse processo. Hoje, 
qualquer prestador de serviços, visitantes 
ou mesmo aqueles que queiram conhecer 
melhor o Terminal podem acessar a 
Integração de Segurança de qualquer 
lugar a qualquer momento”, destaca.

A mudança já trouxe resultados positivos, 
especialmente na agilidade do processo 
de entrada de visitantes e na demanda 
de profissionais em período integral para 
essa ação, que agora estão disponíveis 

para outras atividades. 

Para o Gerente de TI, Jardel Fischer, 
a adoção da plataforma online trouxe 
inúmeros benefícios para a empresa, 
especialmente agilidade no processo de 
capacitação dos processos de forma online. 
“Os consultores de TI que prestam serviços 
para a Portonave, antes limitados a um dia 
na semana, agora participam a qualquer 
momento de qualquer lugar, sendo o 
primeiro Terminal no Brasil a utilizar-se 
deste tipo de tecnologia para capacitar seus 
times e envolvidos na cadeia”, pontua.

Plataforma EAD facilita o Processo de Integração 
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CASAMENTOS
• Julierme da Fonseca Dias (Almoxarifado) se casou com 

Shaiane Milene de Oliveira Antunes Dias em 8/8/2018.
• Kennedy Dias de Carvalho (Operacional ) se casou com 

Francine Patricía de Almeida de Carvalho em 8/8/2018.

NascimentoS
• Luiz Carlos Eleutério (Manutenção) foi pai de Lucas Araujo 

Eleutério em 5/8/2018.
• Fabricio Pacheco (Operacional) foi pai de Theodoro Inácio 

Ranguet Pacheco em 14/7/2018.
• Pablo Mateus Félles (Operacional) foi pai de Matteo Cardoso 

Félles em 12/7/2018.
• Robson Diego Lamim (Operacional) foi pai de Lucas 

Venâncio Lamim em 6/7/2018.
• Ton Hercílio Weber (Operacional) foi pai de Heloísa Ribeiro 

Weber em 8/8/2018.
• Melissa Aragão de Souza (Comunicação) foi mãe de 

Eduardo Aragão de Souza Stein Santos em 12/8/2018.
• Talita Lays Ozorio Rotta Guglielmi (Exportação) foi mãe de 

Manuela Rotta Guglielmi em 30/8/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

E S P O R T E

A 15º Volta de São Francisco do Sul, 
realizada no dia 1º de setembro, teve a 
participação de 14 atletas do Terminal, 
divididos em 2 equipes de sete corredores 
cada, inscritas na categoria Aberta e na 
categoria Mista. A prova de revezamento 
teve o percurso total de 90km. Nesta 
prova, a Portonave apoiou os atletas 
custeando as inscrições, o transporte, a 

hospedagem e a alimentação.

Segundo a coordenadora do Programa 
Saúde em Equilíbrio, Candice Ana do 
Nascimento, “além do comprometimento 
com a prova, em busca de dar o seu 
melhor, os atletas também demonstraram 
muito espírito esportivo e se divertiram 
bastante durante toda a aventura”.

O ciclista e funcionário da Portonave, 
Ênio Antônio dos Santos, é o campeão 
catarinense de ciclismo na categoria 
Master C2. A conquista foi realizada 
durante a 15° etapa Estadual de Ciclismo 
Master realizada em Joinville. Mesmo 
faltando duas etapas para o final da 
temporada, Ênio está invicto na colocação, 
sem chances para o segundo colocado 
alcançar a pontuação obtida nas últimas 
provas. “Guardei energia ao longo da 
prova e na arrancada final que chamamos 
de Sprint, tive a felicidade de vencer”, 
comemora. A meta dele agora é ficar entre 
os cinco primeiros no ranking nacional.

Equipe de corrida presente 
na Volta de São Francisco

Campeão do 
Ciclismo Master

FORMATURAS
• Otoniel Paulo Rosa (Operacional) se formou em Logística 

em 14/4/2018.
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15 de Setembro
DIA DO CLIENTE

HOJE É DIA DE 
HOMENAGEAR 

QUEM MOVIMENTA 
NOSSOS DIAS, 

CARREGA 
CONTÊINERES DE 

INOVAÇÃO, 
INCENTIVA O 

DESENVOLVIMENTO 
E ESTÁ 

INTEIRAMENTE 
CONECTADO COM 

AS NOSSAS 
CONQUISTAS.

QUE A NOSSA 
PARCERIA NAVEGUE 

SEMPRE RUMO AO 
SUCESSO!


