


portonave.com.br portonaveportonave

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

6-7 CAPA

Terminal conquista 
prêmio internacional

PRÊMIO

Portonave chega aos 
11 anos de operação

CIPA
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes tem nova gestão

11

4Neste mês completamos 11 anos de operações. É momento de celebrar as 
conquistas que estimulam nosso presente e nos movimentam rumo ao futuro. 
Ao longo desse tempo, desenvolvemos uma forte interação e participamos de 
forma expressiva no desenvolvimento econômico da nossa região.

Somos hoje 1.050 profissionais, atravessamos a marca de 6 mil navios 
atracados e estamos muito próximos de movimentar 7 milhões de TEUs. 
Superamos muitas barreiras, aprendemos muitas lições, procuramos inovar e 
estabelecer um modelo de negócios sustentável.

Celebramos as conquistas do passado sem desviar o olhar do futuro. Com a 
nossa equipe inspirada, atualizada e vibrante, continuaremos, com segurança, 
transformando. Com nossa capacidade de dialogar abertamente, seguiremos 
discutindo estratégias que nos habilitem a aproveitar oportunidades que nos 
mantenham competitivos, que contribuam com o desenvolvimento social e o 
crescimento econômico.

Destaque também nesta edição para a certificação OHSAS 18.001. Esta 
conquista nos permite mapear e padronizar os procedimentos, priorizando os 
aspectos de segurança e dedicados em construir soluções que incrementem 
os nossos resultados.

Compartilhando responsabilidades e ações em prol de uma empresa cada 
vez mais coletiva e eficiente, estamos prontos para crescer de maneira 
sustentável, com protagonismo neste 
cenário de forte competição.

Parabéns a todos que escrevem 
diariamente esta história.
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OS BASTIDORES 
DA EXPORTAÇÃO

O  C A M I N H O  D O  C O N T Ê I N E R

A série nasceu dentro da perspectiva de 
possibilitar ao profissional e ao público 
externo uma visão geral da Portonave, 
um detalhamento dos processos 
que envolvem a movimentação de 
contêineres. As próximas edições da 
Revista Express apresentarão as etapas 
que acontecem antes do contêiner chegar 
à Portonave. Nesta primeira edição, o 
assunto é sobre como são tomadas as 
decisões da exportação.

A DECISÃO DE EXPORTAR
Algumas empresas, após determinado 
período de funcionamento, visualizam a 
exportação de seus produtos como uma 
ação estratégica para o desenvolvimento 
de seu negócio. Elas, geralmente, 
compreendem que esse processo poderá 
trazer um diferencial na qualidade de 

seus produtos visto que, dependendo 
para qual país serão exportadas as 
mercadorias, precisarão passar por 
um processo de adequação, atendendo 
aos padrões de qualidade exigidos pelo 
mercado externo. 

Com essa adequação, os produtos se 
tornam mais competitivos também no 
mercado interno. A empresa moderniza 
seus procedimentos, diversifica seus 
mercados, cresce de forma sustentável 
e até mesmo cria uma certa “segurança” 
em relação a possíveis crises que possam 
surgir no mercado.

VANTAGENS
A atividade exportadora permite algumas 
vantagens para a empresa, como: 
aumento de produtividade, diminuição de 

carga tributária, visto que a empresa pode 
compensar o recolhimento dos impostos 
internos, redução da dependência da 
venda no mercado interno, inovação em 
seus processos, facilidades nas condições 
de obtenção de recursos financeiros 
devido aos incentivos à exportação, 
melhoria na imagem da empresa por 
essa estar associada ao mercado externo, 
entre outras.

A empresa precisará se planejar para 
entender se haverá vantagens em exportar 
seus produtos. Verificar a sua capacidade 
de atender a demanda de exportação, 
realizar um plano de internacionalização, 
analisar o mercado que definiu como 
sendo o destino de sua exportação, 
consultar as questões de barreiras 
tarifárias e não-tarifárias, dentre outras 
etapas necessárias em um planejamento 
estratégico de internacionalização.

ACOMPANHE NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES AS ETAPAS SEGUINTES DESSE PROCESSO

A Portonave criou há um 
tempo a série “O Caminho do 
Contêiner”, publicação que auxilia 
o entendimento do passo a passo das 
operações do Terminal. Em 2014, a edição 
ganhou o Prêmio Aberje de jornalismo, da 
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, 
que reconhece as melhores práticas da comunicação 
empresarial brasileira. 

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 11   •   Nº  102  •   OUTUBRO 2018 3



M E R C A D O

Portonave conquista prêmio da 
Latin Finance’s 2018 

Após auditoria externa de certificação, 
realizada entre os dias 17 e 21 de setembro, 
a Portonave foi recomendada para receber 
a certificação na norma OHSAS 18001:2007, 
voltada para a eficiência do Sistema de 
Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho. 
A Portonave já conta com as certificações 
nas normas ISO 9001 (focada na qualidade 
do serviço prestado pela organização) e ISO 
14001, que reconhece o comprometimento 
da empresa com o meio ambiente.

A recomendação para a OHSAS 18001, 
cujo foco é a saúde e a segurança das 
pessoas, é mais um passo para garantir 
um Sistema de Gestão Integrado focado 
no desenvolvimento sustentável – em que 
o negócio, o planeta e os seres humanos 
estão no mesmo patamar de preocupação 
e cuidado.

Um agradecimento especial a todos que 
participaram do processo da auditoria 
e, ainda, aos que atuam no dia a dia 
comprometidos com a melhoria contínua 
do Sistema de Gestão Integrado. 
Parabéns a toda a equipe Portonave, cujo 
comprometimento e união possibilitou a 
conquista de mais esse marco histórico!

Terminal recebe 
certificação OHSAS 18001 

O Terminal de Navegantes conquistou mais um reconhecimento 
internacional, o Latin Finance’s 2018 Project & Infrastructure 
Finance Award, na categoria Best Port Financing (melhor 
negociação no segmento portuário).

O prêmio homenageia as melhores negociações realizadas no setor 
de infraestrutura e logística, escolhidos pela equipe Latin Finance, 
após examinar informações fornecidas pelos participantes e 
disponíveis publicamente entre junho de 2017 e maio de 2018. O 
portal é especializado em economia de mercado e traz informações 
estratégicas sobre a economia da América Latina e do Caribe. 
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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.

No dia 28 de agosto, Fernando Souza, gerente sênior de Procurement, 
Giselle Guimarães Turrini Silva, gerente de Procurement, e os 
negociadores Cristiane Fortaleza Alves e Ramon Gimenes Hey, da 
Embraco, umas das maiores fabricantes do mundo em soluções para 
refrigeração, visitaram a Portonave.

Recebidos pelo supervisor comercial, Luís Lemos, e a assistente 
comercial, Andressa Alexandre, conheceram toda a estrutura do 
Terminal e puderam entender um pouco mais sobre a operação 
portuária.

A equipe de vendas e logística da ExxonMobil esteve na Portonave 
no dia 4 de setembro para conhecer a estrutura do Terminal. Eles 
foram recebidos pela assistente comercial, Andressa Alexandre. 
Outras equipes da empresa ExxonMobil já visitaram a Portonave, e 
esse programa tem como objetivo apresentar, além da estrutura do 
Terminal, os processos da operação portuária. 

Esta é a segunda vez que executivos da ExxonMobil vêm à Portonave. 
No início de agosto, outros três representantes da empresa, entre 
eles o novo gerente de Logística e Distribuição da América Latina, 
vieram conhecer as instalações e a operação realizada no porto. O 
contato contínuo e permanente que a equipe Comercial do Terminal 
tem com executivos de diversas empresas é fundamental para 
garantir a eficiência e consistência do negócio.

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) realizou a I Semana do 
Profissional de Relações Internacionais e uma das atividades previstas 
na programação foi a visita dos alunos do curso à Portonave, no dia 28 
de agosto.  Supervisionados pela professora Lisiane Ferreira Pieniz, os 
acadêmicos tiveram uma visão panorâmica da operação no Terminal. 

Eles foram recebidos pelo supervisor comercial, Luís Henrique dos 
Santos Lemos, que falou sobre a história, os aspectos operacionais 
e socioeconômicos da empresa. Para o acadêmico Daniel Pereira 
dos Santos, “A importância de visitar a Portonave é, justamente, de 
relacionar a teoria à prática, o que agrega muito na nossa formação 
acadêmica e profissional”.

Grupo da Embraco faz 
visita institucional

Equipe de vendas e de 
logística da ExxonMobil 
esteve no Terminal

Acadêmicos de Relações Internacionais 
da Univali visitam a Portonave
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C A P A

Ao completar mais um ano de existência, em 21 de outubro, a Portonave se consolida como referência no segmento 
portuário em Santa Catarina e no Brasil, exercendo uma gestão sustentável baseada em variáveis econômicas, 

ambientais, humanas e sociais. Mais que embarcar e desembarcar contêineres, a missão da empresa é pensar no 
crescimento econômico, no desenvolvimento social da comunidade ao seu entorno e na preocupação ambiental.

Desde o começo da construção em 2005, passando pelo início da operação dois anos depois, em 2007, até os dias de 
hoje, foram muitas conquistas realizadas, entre recordes de movimentação batidos, momentos históricos, prêmios e 
reconhecimentos que fazem do Terminal um exemplo para o mercado e para a sociedade. Atualmente, os 10 maiores 
armadores do mundo operam na Portonave, o que a coloca como a segunda maior movimentadora de contêineres do Brasil 
com mais de 883 mil TEUs (unidade equivalente a 20 pés) e participação de 54% do mercado catarinense.

Por meio de um Sistema de Gestão Integrado, a Portonave busca a melhoria contínua no atendimento aos seus clientes 
(ISO 9001), na gestão ambiental (ISO 14001) e na segurança e saúde ocupacional de todos os seus profissionais (OHSAS 
18001).  O SGI é estruturado nas melhores práticas de gestão, em que são realizadas auditorias internas e externas e 
avaliações de desempenho, sempre com o foco no sucesso do cliente, na valorização das pessoas, na integridade, na 
responsabilidade social e no compromisso com a excelência.

GESTÃO 
SUSTENTÁVEL
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6 mil navios atracados
6,9 milhões de teus movimentados
11 anos em operação
Líder de market share em Santa Catarina
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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

LOGÍSTICA
CAPÍTULO 3

O setor de Logística da Iceport está 
estruturado nas seguintes áreas de 
trabalho: Célula de Entrada e Saída 
(CES), Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
Lançamento, Controle, Planejamento, 
Transporte e Faturamento.

CASE

COMO ESTÁ 
ESTRUTURADA A ÁREA?

Atualmente, é composta por 33 
profissionais nas sete repartições que 
englobam a equipe de Logística da 
Iceport.

A maioria dos profissionais são 
graduados em cursos de Ensino Superior, 
sendo: Logística, Gestão Portuária, 
Administração, entre outros, e ter 
domínio sobre todos os procedimentos 
de importação e exportação.

QUANTAS PESSOAS 
TRABALHAM NA ÁREA?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADE NECESSÁRIA PARA 
TRABALHAR NESTE SETOR?

Dalton Quevedo começou sua história 
na Iceport em 2011, por meio do 
Programa Jovem Aprendiz, que, naquele 
ano, estava recebendo a primeira turma 
de aprendizes da Câmara Frigorífica. 
“Durante o programa, passamos por 
dois setores da empresa, entre eles o 
Controle de Estoque, onde trabalho 
atualmente’, relembra.

A contratação definitiva veio dois 
anos depois, em 2013, apenas quatro 
meses após o término do programa, 
para trabalhar na CES (balança da 
Iceport), onde ficou por cinco meses 
como auxiliar, até surgir uma nova 
oportunidade no Controle de Estoque. 
“Primeiramente, tive muito receio da 
mudança, pois seria algo totalmente 
diferente e novo para mim, porém 
hoje tenho certeza que fiz uma boa 
escolha”, afirma.

Aos 16 anos, quando chegou à 
empresa ainda como aprendiz, tudo 

era muito estranho para Dalton. “Não 
entendia muita coisa da área em que 
trabalhava. Com o passar do tempo, fui 
adquirindo conhecimento sobre a área 
que atuamos e as coisas começaram 
a fazer sentido para mim”. Ele fez o 
curso fornecido pela empresa por meio 
do programa de aprendizes, que foi 
essencial para o seu desenvolvimento 
profissional. “Quando retornei como 
colaborador efetivo da Iceport, já 
possuía todo o conhecimento do 
trabalho e isso certamente fez toda a 
diferença para mim”, destaca.

Na cabeça do jovem, que hoje é formado 
em Administração, a meta era acumular 
conhecimento sempre, aprender tudo 
o que pudesse para colaborar com 
a empresa, devolvendo na prática 
tudo o que era ensinado. “Tenho isso 
comigo até hoje, possuo uma enorme 
consideração pela empresa, pois tudo 
que venho aprendendo, diariamente, é 
devido à oportunidade na Iceport.”

O seu trabalho na Iceport tem como 
principal responsabilidade lidar com 
a carga do cliente dentro do armazém. 
Além dele, o trabalho é realizado 
por outras seis pessoas da equipe de 
controle que atua, juntamente, com 
diversos setores da Câmara. “Tenho 
a oportunidade de conhecer muitas 
pessoas e, desde que cheguei aqui, 
já fiz muitas amizades que hoje levo 
em minha vida pessoal também”, 
comemora.

Para quem quer uma vaga ou acabou 
de entrar na empresa, o conselho 
é persistência. “Eu sempre fui 
persistente e isso por muitas vezes 
me impediu de desistir de algumas 
coisas. Existem períodos difíceis em 
todos os lugares e aqui não é diferente, 
porém quem acredita no potencial 
que a empresa possui e trabalha 
para o crescimento em conjunto, é 
recompensado”, conclui Dalton.

Em mais um capítulo da série O Trabalho de Cada Um, que mostra as atividades 
realizadas e os profissionais da Iceport, a Câmara Frigorífica da Portonave 
apresenta como funciona a sua Logística, setor fundamental para garantir que 
as mercadorias sejam movimentadas com segurança e eficiência.

Entre as responsabilidades do setor de 
Logística estão: a programação junto aos 
clientes dos recebimentos, das expedições 
e demais operações. O setor também 
faz o atendimento aos motoristas, lança 
as informações no Sistema de Controle, 
faz o controle de estoque e reporta as 
possíveis anomalias (falhas), e gerencia o 
transporte dos depots de armadores para 
Iceport e vice-versa. 

É na Logística que se realiza a 
transferência dos contêineres cheios 
para os portos de Navegantes e Itajaí. 
É feito também o controle de todos os 
serviços executados, como, por exemplo, 
os faturamentos para os clientes. Entre 
os membros da equipe, existe o pessoal 
alocado de Serviço de Inspeção Federal 
(SIF), que atua na inspeção das operações 
da Iceport, acompanha os processos e 
emite as documentações necessárias para 
amparar as operações.

QUAIS AS RESPONSABILIDADES?
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Ponto a ponto
Marcia Regina dos Santos Dutra Godoi é uma mulher que já provou 
ter diversas habilidades no esporte e em atividades manuais. 
Praticava hipismo, chegou a competir, iniciou na natação, além 
de dominar diversos trabalhos manuais, como bordado vagonite 
e crochê. No momento, faz peças de tricô sob encomenda e como 
este espaço é restrito a apenas um talento por edição, é da criação 
de cachecóis, toucas e outras peças feitas de lã pela assistente de 
Recursos Humanos que trataremos a seguir.

Começou a tricotar ainda na adolescência, período em que 
chegou a fazer cursos pagos pela avó. “Ela achava o máximo, 
mas como não sabia fazer, viu um potencial em mim e insistiu, 
quase me obrigou. No início eu meio que não queria aprender, 
achava muito chato, mas fui pegando gosto, hoje eu amo fazer e 
se deixar tricoto o dia todo”, revela.

O que mais atrai Marcia para a atividade é a variedade de coisas que 
podem ser feitas à mão. “Eu acho a produção bonita, dá para fazer 
muita coisa, temos um leque de peças, desde vestuário até mesmo 
decoração. Esse foi um dos motivos que me fez levar a sério. Hoje 
eu faço menos do que gostaria por causa da correria do dia a dia, 
trabalho, família entre outras coisas, mas à medida que tenho uma 
hora de folga, me vejo fazendo uma peça. Além da realização de 
saber fazer peças incríveis, Marcia tricota por outros motivos. “Eu 
faço, pois relaxa a gente, me deixa bem tranquila, é um momento 
só meu, uma terapia. A atividade também rende um complemento 
financeiro. Eu vendo as peças e tenho uma boa clientela. Só não 
tenho mais compradores pois não dou conta de fazer, mas se eu sair 
divulgando, fico cheia de encomendas, diz. 

Neste ano, Marcia se aposenta após 11 anos dedicados à Portonave. 
Ela entrou em 2007 quando o Terminal ainda não era alfandegado e 
atuou no Centro de Controle de Operações de Segurança (CCOS) e 
no Gate antes de ir para o departamento de Recursos Humanos em 
2010. “Eu gosto de trabalhar aqui, somos como uma família, a gente 
acaba passando muito tempo junto com os colegas, o que acaba 
virando amizade fora da empresa”, reflete.

Este espaço apresenta as habilidades e talentos que 
os profissionais da Portonave e Iceport fazem quando 
estão fora do horário de trabalho. Ou seja, além de 
serem super eficientes na operação do Terminal, 
também se destacam em diversas atividades fora do 
segmento portuário. Eis a história de Marcia Godoi.

“Ei, profissional da Portonave e Iceport”
“Que tal dividir o seu talento com a gente?
Mande um e-mail para comunicacao@
portonave.com.br e conte a sua história.”

Para ela, tudo na vida tem seu começo, meio e fim e como o tempo da aposentadoria 
se aproxima, a assistente vislumbra com carinho todo esse tempo atuando no 
Terminal e traça planos para o futuro. “Eu vou sentir saudade de toda a equipe, 
de muitas pessoas daqui. Não pretendo parar de trabalhar, meu projeto para o 
ano que vem é fazer algo novo, abrir meu atelier, adquirir uma máquina de tricô, 
produzir peças mais rapidamente e esbanjar criatividade nos modelitos”, finaliza.
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S E G U R A N Ç A

O termo farol deriva da palavra grega Faros, nome da ilha próxima à cidade de 
Alexandria, no Egito, onde foi construído o farol de Alexandria, considerado uma das 
sete maravilhas do mundo antigo.

Os faróis foram criados para auxiliar os navios na navegação costeira. Antes de sua 
invenção, eram comuns os acidentes com embarcações na entrada de canais e portos. O 
objetivo do farol é indicar às embarcações a proximidade de locais perigosos, da costa 
ou de um porto, atuando como uma ferramenta de segurança na navegação.

Assim como um farol que indica a rota mais segura para as embarcações na navegação 
costeira, a equipe de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) tem como objetivo 
guiar a empresa a operar de forma segura e com respeito ao meio ambiente. Neste 
contexto, a equipe adotou o farol como um símbolo que possibilite que todos os 
profissionais a serviço da Portonave se lembrem da importância da segurança em suas 
atividades diárias para que, ao final do dia, possam retornar para os seus familiares da 
mesma forma como saíram para o trabalho.    

Você sabe o que é e para que 
serve um farol de navegação?

POLÍTICA DE 
ÁLCOOL E DROGAS

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

Trabalhar sob o efeito de álcool ou outras drogas reduz sua 
capacidade motora e tempo de raciocínio. Fique atento à 
Política de Álcool e Drogas da empresa e lembre-se:

• Consumir, distribuir ou simplesmente portar drogas 
ilícitas nas dependências da PORTONAVE e da 
ICEPORT é uma violação da Política de Álcool e Drogas 
da empresa;

• Caso você esteja em tratamento com algum 
medicamento que altere o seu nível de concentração, 
comunique imediatamente ao seu superior ou aos 
profissionais do nosso ambulatório;

• Se avistar, souber ou desconfiar que alguém está sob o 
efeito de álcool ou drogas na empresa, informe ao seu 
superior imediatamente. Esta pessoa representa um 
risco para você e para os demais membros da equipe.

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. Esta 
edição traz a quinta regra sobre a proibição do 
uso de álcool e drogas.
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S E G U R A N Ç A

Que balanço você faz da gestão 2017-2018?

Nosso principal objetivo foi estar presente 
junto aos trabalhadores, criar um vínculo 
com a Segurança do Trabalho, dando 
prosseguimento às solicitações dos 
nossos colegas. Até o momento, foram 
recebidas 64 solicitações de diversas 
áreas, sendo 45 ações já finalizadas e as 
demais em andamento. Conseguimos 
criar uma identidade para a CIPA 
Portonave, em que nossa logo representa 
que a CIPA, Segurança e Portonave 
estão juntas. A Comissão esteve presente 
auxiliando as ações de Segurança, como, 
por exemplo, o incentivo do uso do Cartão 
de Observação de Segurança. Além disso, 
fizemos variadas ações para conscientizar 
e treinar os trabalhadores na direção 
defensiva, principalmente na condução 
de motocicletas.

Que ações foram realizadas?

Foram emitidos diversos comunicados 
“Fique Alerta” falando sobre segurança 
no trajeto e realizado treinamento de 
direção defensiva para motociclistas, 
ministrado pela Academia Brasileira 
de Transito (ABTRANS). Além disso, 
estamos trabalhando na conscientização 
de segurança no trajeto, inclusive na 
Sipat temos uma palestra com o tema e 
conseguimos trazer o Programa CNT/
SEST/SENAT de Prevenção de Acidentes 
para o evento.

Que conselho mensagem você deixa 
para nova Comissão?

O trabalho da CIPA é minucioso e contínuo, 
porém os resultados são gratificantes. 
Temos de estar o mais próximo possível 
dos trabalhadores, servir como ponte de 
comunicação entre os colegas e a equipe 
de segurança do trabalho. Além disso, é 
importante lembrar que a Comissão não é 
especialista em segurança e que devemos 
sempre buscar o apoio dos especialistas 
da empresa e apoiar o departamento de 
Segurança no Trabalho nas suas ações e 
campanhas.

Em 2018, a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat), realizada nos dias 
22 a 26 de outubro, tem como tema central o Cuidado Ativo, ou seja, fazer com que 
os funcionários tenham a consciência de um cuidar do outro e se preocupar com sua 
própria segurança e saber intervir quando alguém estiver em uma situação insegura. 

Na programação, peça teatral sobre o uso de EPI’s, blitz postural, quick massage 
(massagem), palestras sobre ergonomia e conforto no trabalho e segurança no 
trajeto. “As pessoas são importantes para a empresa, queremos despertar para a 
consciência da prevenção, seja de acidentes, doenças, enfim, de tudo que interfira 
na qualidade de vida e no ambiente de trabalho”, afirma Juliano Adão, presidente da 
CIPA 2017-2018. Ao lado, a Revista Portonave conversou com ele, confira.

NOVA GESTÃO DA CIPA É ELEITA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Portonave empossou os 
seus novos nomes para a gestão 2018 e 2019. A meta da comissão é avaliar e alertar 
para as condições de risco nos ambientes de trabalho e buscar medidas que reduzam 
estas possibilidades, ajudando o Departamento de Segurança da Portonave a tomar 
as medidas necessárias. É composta por representantes indicados pela Portonave e 
por funcionários eleitos. Confira os nomes dos novos membros: 

E n t r e v i s t a  c o m  o 
P R E S I D E N T E  DA  C IPASIPAT 2018 tem como tema 

o Cuidado Ativo

SIPAT
O CUIDADO ATIVO PARA APRIMORAR
A SEGURANÇA PESSOAL E COLETIVA NA EMPRESA

PROGRAMAÇÃO
L O C A L :  E S P A Ç O  M U L T I C U L T U R A L  –  R E F E I T Ó R I O

De 22 a 26 de Outubro

SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Regras de segurança no seu dia a dia são primordiais.

Esteja sempre atento. Cuide de você e dos seus colegas.

ERGONOMIA E
CONFORTO NO

TRABALHO

BLITZ POSTURAL

PEÇA TEATRAL:
 LA CASA

DE EPI

BLITZ DO EPI

PALESTRAS E TEATRO: DAS 8H30 ÀS 9H30 E DAS 15H ÀS 16H

SEGURANÇA NO
TRAJETO: O CAMINHO

FAZ PARTE DA VIDA
(MAURÍCIO LOUZADA)

PROGRAMA CNT SEST
SENAT DE PREVENÇÃO

DE ACIDENTES

PREPARAÇÃO PARA
APOSENTADORIA

QUICK MASSAGE
(DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 16H)

CUIDADO ATIVO – TODOS
JUNTOS A FAVOR DA

SEGURANÇA
(MAURÍCIO LOUZADA)

Airton Weber  Presidente   Indicado  Operacional
Saint Clair Veiga Patricio 1º Titular  Eleito  Manutenção
Janaina Kolln  Secretária  Indicado  Operacional
Rafael Malaquias  2º Titular  Eleito  Operacional
Juliane Rodrigues  3º Titular  Indicado  Contabilidade
Filemom Alves  3º Titular  Eleito  Manutenção Civil
Jaqueline Pereira  1º Suplente Indicado  RH
Marcelo Felipe Dias  1º Suplente Eleito  Operacional
Rodrigo Fiori  2º Suplente Indicado  Manutenção
Gabriel Costa Reiser  2º Suplente Eleito  Operacional
Rodrigo Querino  3º Suplente Indicado  Operacional
Sandra Elisa K Monteiro 3º Suplente Eleito  Operacional

NOME CARGO DEPARTAMENTO/ÁREA
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Para quem se interessou por esse livro, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza cinco exemplares para 
empréstimo (localizados na prateleira referente à Biograf ia, História e Geograf ia - cor rosa). Vale lembrar que 

o acervo do Espaço é composto por doações. Faça parte deste time, compartilhe informações doando um livro!
Até a próxima e boa leitura!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

Rumo a                    Navegantes
E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A Revista Portonave Express 
traz, a cada edição, uma 
dica de leitura para os 
amantes de um bom livro e 
para aqueles que desejam 
iniciar este saudável hábito.

A indicação deste mês é para o livro Rumo a Navegantes. O 
primeiro volume da Coleção Paisagens Culturais Brasileiras, 
projeto coordenado por Maria Cristina Wolff de Carvalho, retrata a 
história e a cultura de diversas localidades do país. 

A obra é uma publicação histórica, revelando aspectos culturais, 
costumes, linguagens, o patrimônio histórico e a natureza da 
cidade de Navegantes. 

Maria Cristina explica que o livro transita entre diversos públicos: 
acadêmico, institucional, estudantil e leitores com alguma ligação 
afetiva com a cidade, além de atrair também o público que busca 
conhecer de maneira mais aprofundada o Brasil e sua história. 

PARTICIPAÇÃO LOCAL

Autores locais foram convidados a participar da obra, escrevendo 
sobre os ambientes, recriando-os por meio da história, impressões, 
descrições e por farta iconografia. O livro reúne um ensaio de 
apresentação da coleção, de autoria do historiador Francisco de 
Carvalho Dias de Andrade, e três ensaios de autores catarinenses: o 
historiador Pedro Marcon Lindenmeyer, o arquiteto João Serraglio 
e o professor de letras e escritor Cristiano Moreira. 

O livro, escrito em português e inglês, foi idealizado pelo Instituto 
Triunfo, com edição da Marcos Carrilho Arquitetos e patrocinado 
por algumas empresas privadas, entre elas a Portonave.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Instituto planeja 2019

Turma unida!
A Equipe A do Operacional da Portonave mandou produzir moletons 
personalizados para seus profissionais e destacar o espírito de união da turma. A 
peça conta com um brasão inspirado no filme Avengers da Marvel, e tem como 
objetivo motivar o grupo e reforçar o companheirismo entre os colegas. “A ideia 
veio do colega Marcos Mafra, que é o nosso controlador de carga. Ele mesmo criou 
o brasão e trouxe para aprovarmos. Achamos muito interessante e hoje estamos 
bastante orgulhosos de vestir os moletons.  Isso atinge diretamente o astral de 
trabalhar aqui, afinal estamos sempre todos juntos na mesma direção”, avalia 
Rogério Bicalho, supervisor de operações portuárias.

Um time de dez profissionais voluntários da Portonave se reuniu 
no último dia 22 de setembro para planejar de forma colaborativa 
as ações do Instituto Portonave de Responsabilidade Social para 
o ano de 2019. 

Foram apresentadas diversas ideias. Entre as resoluções apresentadas 
pela equipe, está o reforço dos projetos que já estão em andamento 
e o planejamento de novas ações para o próximo ano, com foco em 
educação e desenvolvimento social, que serão apresentadas para a 
comunidade navegantina nos próximos meses.

Atualmente, o Instituto apoia projetos de impacto social, entre eles, 
Projeto de Inclusão Digital, que implanta centros de informática nas 
escolas públicas da cidade, e o Projeto Dançando Além do CEU, que 
ensina composição coreográfica para crianças da rede municipal.

Por meio do Instituto também são realizadas ações que promovem o 
desenvolvimento cultural, como a premiada Galeria Portonave, que 
dá visibilidade ao cenário artístico da região, e o Coral formado pelos 
profissionais, que se apresentam em várias ocasiões, além de outras 
iniciativas como o Espaço de Leitura para os profissionais do Terminal. 
Acompanhe a página do Instituto Portonave no Facebook  para 
conhecer as ações realizadas e as novidades que virão.

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

A nova Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA) da Iceport para a gestão 
2018-2019 tomou posse na sexta-feira, 
dia 14 de setembro. Com um papel muito 
importante dentro de qualquer empresa, 
a CIPA da Câmara Frigorífica trabalha 
ativamente na prevenção de acidentes e 
doenças decorrentes da atividade laboral, 
garantindo um ambiente propício e 
saudável ao trabalhador. A Comissão é 
formada por representantes indicados pela 
empresa e membros eleitos pelos colegas 
em votação. 

CONFIRA COMO FICOU A COMPOSIÇÃO DA NOVA COMISSÃO:

CIPA da Iceport 
elege nova diretoria

INDICADOS 

Alcinei Antônio Romão 
Presidente

Ana Paula de Souza 
Secretária

Arminda de Souza 
Membro suplente

Eder Fernandes 
Membro suplente

ELEITOS

Fabrício Pacheco 
Vice-presidente

Douglas Pacheco 
Membro titular

Leonardo Souza Alves 
Membro suplente

Adilson Rodrigues 
Membro suplente
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Observação de Segurança é 
implantada nos seis guindastes STS
O lubrificador Emerson Celio Skruchinski, do departamento de Manutenção, viu sua 
Observação de Segurança, premiada neste ano com uma bicicleta, ser implementada em 
todos os guindastes STS da Portonave. Ele alertou para uma questão muito importante 
dentro do pátio do Terminal, sobre os comandos de acionamento das pontes rolantes 
existentes nas salas de maquinas dos guindastes STSs. “Eles são feitos por meio de cabos 
elétricos e, conforme a ponte se desloca, o cabo do comando fica curto, trazendo risco ao 
manobrar”, relatou Emerson, que trouxe uma sugestão de melhoria:  “Fazer a substituição dos 
comandos com cabos elétricos por controle remoto”, descreveu ele no Cartão de Observação 
de Segurança premiado. 

O programa de Observação de Segurança foi instituído no final do ano passado e mês a 
mês reconhece as sugestões mais relevantes para serem implementadas na Portonave e na 
Iceport. O objetivo é incentivar todos os colaboradores para que sejam os “olhos atentos 
da empresa” e alertem sobre possíveis riscos ou situações inseguras dentro do Terminal, 
ajudando o departamento responsável a estabelecer boas práticas e praticando o cuidado 
ativo na Portonave. 

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

Portonave na Oktoberfest

A Portonave patrocinou os copos reutilizáveis utilizados durante 
a Oktoberfest, em Blumenau. A ação, chamada de Oktober 
Consciente, tem como objetivo diminuir o uso de plástico na 
maior festa alemã do Brasil. Após a festa, o material recolhido 
será transformado em tijolos sustentáveis, que serão utilizados na 
construção de hortas nas escolas públicas da região. Na foto, o dia 
do lançamento da ação, com a Vovó e o Vovô Chopão, a realeza da 
Oktober, e a equipe responsável pela ação. 

Cerca de vinte atletas da Portonave participaram da sexta edição da Corrida Gomes da Costa, 
realizada no dia 30 de setembro. A prova de 5 e 10 quilômetros é considerada uma das maiores 
provas de rua do município de Itajaí, com a participação de mais de 1700 corredores. 

O Terminal estimula a prática esportiva por meio do Programa Saúde em Equilíbrio, que 
oferece orientação profissional esportiva para os profissionais que querem iniciar a caminhada 
ou a corrida e subsidia as inscrições em algumas provas da região.

Atletas participam da corrida Gomes da Costa
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CASAMENTOS
• Fábio Simioni Rodrigues (Compras ) se casou 

com Camila Fiuza Muniz em 31/8/2018.

• Leidiane Batista Cardoso Schmitt (Manutenção) 
se casou com Carlos Ricardo Schmitt 
(Segurança) em 5/9/2018.

NascimentoS
• Alexandre Patrício (Operacional) foi pai de Lucas 

dos Santos Patrício em 21/9/2018.

• Andrei Furtado da Silva (Operacional) foi pai de 
Lorena Rosses da Silva em 16/9/2018.

• Everton Bornhausen Erbs (Operacional) foi pai 
de Heitor Erbs em 29/9/2018.

• Felipe Eduardo da Costa (Gate) foi pai de 
Valentina Gabriel da Costa em 5/9/2018.

• Jeferson Natalino Mees (Manutenção) foi pai de 
José Augusto Mees em 17/9/2018.

• Leandro Nilton Inácio (Gate) foi pai de Augusto 
Vieira Inácio em 18/9/2018.

• Tiago Cesa Nunes (Operacional) foi pai de 
Murilo Fontoura Nunes em 20/9/2018.

• Vanderlei de Andrade (Operacional) foi pai de 
Ethel Gabriela de Andrade em 14/9/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

FORMATURAS
• Clever Leandro Fernandes (Operacional) se 

formou em Processos Gerenciais em 19/8/2018.

• Gilmar Vieira Junior (Operacional) se formou 
em Logística em 14/4/2018.

• Guilherme Kluge Schetinger (Segurança) fez 
pós-graduação em Engenharia de Segurança do 
Trabalho em 8/6/2018.

• Leandro Tamazzia (Operacional) se formou em 
Gestão Portuária em 25/7/2018.

• Siderlei Bento Gonçalves (Operacional) se 
formou em Gestão Portuária em 25/7/2018.

• Vanderson Cardoso Ferreira (Operacional) se 
formou em Gestão Portuária em 25/7/2018.

Série ImaginAção é apresentada 
na Galeria Portonave

Outubro é mês de 
combate ao câncer

A série ImaginAção, da artista 
catarinense Belíria Boni, foi o destaque 
do mês de outubro na Galeria 
Premiada. Composta por 35 esculturas 
em metal de tamanhos variados, as 
peças caracterizam-se pelo uso de 
materiais descartados e destituídos de 
sua utilidade original, como martelos, 
enxadas, picaretas, machados, tesouras, 
alicates, serrotes, utensílios de cozinha, 
transformados em esculturas repletas 
de criatividade, imaginação que conecta 
arte e preservação do meio ambiente.

Vale a pena conferir a exposição na 
recepção da empresa nesse mês.

No dia 1º de outubro, as mulheres do Terminal se reuniram para 
compartilhar afeto, mandar força e demonstrar apoio à Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Navegantes e a todas as pessoas que enfrentam 
ou já enfrentaram a doença. Todos os anos, a Portonave se veste de rosa 
e promove ações alusivas à campanha. A entidade sem fins lucrativos 
realiza um importante trabalho de prevenção ao câncer de mama e apoio 
aos pacientes, e se sustenta por meio de doações, repasses e pela venda 
das camisetas nesta época do ano.

Dia do estagiário

Em comemoração ao Dia do Estagiário, os estagiários da Portonave 
assistiram a uma apresentação do negócio realizada pelo Diretor-
superintendente Administrativo da Portonave, Osmari de Castilho 
Ribas. Depois tomaram um café especial oferecido pelo RH.
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O Terminal Portuário de Navegantes 
recebeu mais uma certificação, a 

OHSAS 18001, que reforça o 
compromisso em garantir as melhores 
condições de operação, priorizando a 

saúde e a segurança dos profissionais.

Mais uma peça 
de excelência 

se juntou à 
Portonave

CERTIFICAÇÃO

OHSAS
18001


