
ANO 11 • Nº 103 • NOVEMBRO 2018

TERMINAL BATE A MARCA DE SEIS MIL 
NAVIOS ATRACADOS

CONHEÇA OS NOVOS MEMBROS 
DA CIPA

PÁGINA 4 PÁGINA 12

PROFISSIONAIS 
DA PORTONAVE 
HOMENAGEADOS
EMPRESA PRESTIGIA ANOS DE 
DEDICAÇÃO E COMPROMETIMENTO



portonave.com.br portonaveportonave

PA P O  E X P R E S S Í N D I C E
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Memória viva
Terminal recebe os pioneiros da 
implantação do porto
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5A capa desta edição destaca a homenagem aos profissionais 
que neste ano completaram 5 e 10 anos de empresa, os quais 
mais uma vez parabenizamos e agradecemos pela dedicação e 
comprometimento. A trajetória destes profissionais, assim como a de 
todos que compõem a nossa equipe, está associada a um constante 
processo de transição durante o qual a mudança inspira alçar voos 
cada vez mais altos.

Observamos aqui um time com entusiasmo, que constrói uma rota 
consistente, compartilha experiências e tem visão de futuro. Esta 
é a essência das corporações conectadas com a excelência. Com 
essa atitude e capacidade de transformação, podemos seguir com 
segurança rumo aos nossos propósitos, preservando as nossas boas 
referências no mercado portuário.

Evidenciamos, também, nesta edição a SIPAT 2018 e o desempenho da 
CIPA, pois é essencial desenvolvermos a nossa jornada com segurança. 
A atuação da Gestão da CIPA que se encerrou neste outubro foi 
marcada por uma grande sintonia com o SESMT, cujo apoio se manterá 
ativo, expandindo as ações que determinem condições de trabalho 
adequadas e aperfeiçoando os procedimentos de segurança.

Com produtividade e segurança atingimos no último mês a 
expressiva marca de 6 mil navios atracados. Vamos assim 
consolidando números relevantes 
em nosso segmento de atuação. 
Cada passo representa a 
perseverança da equipe, da 
comunidade, dos clientes, 
acionistas e parceiros de negócios. 
Isso evidencia a força do coletivo 
viabilizando a diferenciação, 
mesmo em um ambiente de 
negócios complexo.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DA EMPRESA

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

A Revista Express vem apresentando desde 
sua última edição as etapas realizadas 
antes do contêiner chegar à Portonave. A 
iniciativa é um complemento da Série “O 
Caminho do Contêiner”, publicação que 
mostra o passo a passo das operações do 
Terminal. Após abordar como são tomadas 
as decisões da exportação, vamos explicar 
como é o processo de internacionalização 
de empresas nesse segmento. 

A internacionalização é um processo 
com diversas etapas e busca uma atuação 
ativa nos mercados externos, sendo um 
caminho para que empresas brasileiras 
se mantenham competitivas. Neste 
processo, podem acontecer diversas 
formas de contato entre a empresa e o 
mercado exterior, iniciando pela simples 
exportação de produtos até a produção 
em escala no mercado internacional.

Para internacionalizar uma empresa, é 
necessário compreender em qual mercado 
ela irá atuar, entender a demanda e a 
capacidade real de produção, adequar-se 
aos requisitos técnicos e legais e traçar 
estratégias comerciais.

Cada vez mais as empresas brasileiras 
encontram na internacionalização 
uma forma de ampliar o seu negócio. 

Processo que, antes 
de tudo, exige inovação 
e reflexão sobre diversos 
pontos estratégicos como, por 
exemplo, o seu mercado-alvo e a 
atuação da governança corporativa, já 
que desbravar ambientes de negócios 
nunca antes conquistados pede práticas 
de gestão transparentes que garantam o 
bom relacionamento com investidores, 
fornecedores e com outros stakeholders.

VANTAGENS
Embora os desafios sejam muitos, 
comercializar fora do Brasil traz diversos 
benefícios. O principal deles é o aumento 
do valor da marca internacionalmente e o 
diferencial em relação aos concorrentes 
nacionais. Além disso, a diversificação do 
mercado consumidor é um porto seguro 
quando o mercado interno está em baixa.

Outro fator benéfico importante que o 
processo de internacionalização oferece 
às organizações é a aquisição de novos 
conhecimentos e expertises, a elevação 
do nível técnico dos seus profissionais e 
o desenvolvimento de novos produtos/
serviços específicos que atendam 
especificamente esses novos mercados.
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M E R C A D O

Robbert Appeldoorn, primeiro 
secretário para assuntos aduaneiros 
da Embaixada da Holanda no Brasil, 
esteve na Portonave no dia 22 de 
outubro para conhecer melhor o 
controle aduaneiro das operações de 
importação e exportação. 

Acompanhado da assessora Heloísa 
Honório e do Delegado-chefe da 
Alfândega da Receita Federal no 
Porto de Itajaí, Klebs Garcia, visitou 
também os terminais portuários de 
Itajaí e o Aeroporto Internacional de 
Navegantes. 

A incursão à Portonave coincidiu com 
a celebração do aniversário de 11 anos 
de operações do Terminal e a comitiva 
participou do almoço especial com os 
profissionais, no refeitório da empresa.

Embaixada da Holanda visita 
sede da Receita no Terminal

Portonave 
bate a 
marca de 
seis mil 
navios 
atracados
Em outubro, a Portonave atingiu a marca 
histórica de 6 mil atracações em seus berços. 
Como celebração simbólica, o Terminal 
Portuário de Navegantes presenteou com 
um cristal comemorativo o capitão da 
atracação de número 6 mil, Micinski Roman 
Leszek, do navio CCNI Andes – do armador 
Hapag-Lloyd.
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ValênciaO diretor geral da Autoridade Portuária de Valência (ES), Francesc 
Sánchez, esteve na Portonave acompanhado de Mar Chao, gerente 
comercial da organização, e de Jonas Mendes Constante, da 
Fundación Valenciaport. Com a bandeira da Espanha hasteada no 
Terminal, a comitiva foi recepcionada no dia 29 de outubro pelo 
diretor-superintendente Administrativo, Osmari de Castilho Ribas, 
a gerente de RH e Segurança, Alessandra Santos, e pelo supervisor 
comercial, Luís Lemos. O objetivo da visita, segundo Mar Chao, foi 
conhecer as operações da Portonave e trocar contatos.

Durante a visita, Sánchez deu dicas de viagem sobre Valência, que é 
uma das cidades mais conhecidas e visitadas da Espanha. Fundada 
em 138 a.C, é a terceira mais populosa do país. Sua costa inclui um 
dos terminais portuários geridos pela Autoridade Portuária de 
Valência – também conhecida como Valenciaport (ou, simplesmente, 
Porto de Valência). O Valenciaport é o órgão público responsável 
pela administração de três portos estatais, localizados ao longo de 
80 quilômetros na borda leste do Mediterrâneo espanhol: Valência, 
Sagunto e Gandía. Confira as dicas do valenciano Francesc Sánchez, 
diretor-geral do Valenciaport:

O mundo passa 
por aqui

As melhores dicas de Valência

Valência

Para comer bem, vá ao restaurante El Cabañal;

Para se divertir na noite, à Marina Valencia;

Cinema e teatro de qualidade você encontra na Centro Area;

O museu que você precisa visitar é o Institut Valencià d’Art 
Modern (IVAM);

Para ver de perto a história local, o Centro Histórico de 
Valencia (Ciutat Vella ou Ciudad Vieja);

Quando quiser relaxar, passe um tempo à beira-mar;

E, para finalizar, Sánchez afirma que um roteiro 
simplesmente imperdível em Valência é a Mascletá – um 
grande show pirotécnico realizado durante as Fallas (festa 
tradicional de março) – em que explosões de canhões 
de pólvora formam melodias e ritmos tão fortes que são 
conhecidas por estimular e vibrar os corpos do público que 
lota as ruas para conferir de perto.

UM LUGAR PARA TIRAR AS 
MELHORES FOTOS É A CIUDAD 
DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
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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.

Executivos da COSCO

Prime e Inova visitam o 
Terminal em dois dias

Equipe da Newell 
conhece a operação

Peregrinos de Goiânia

O Terminal recebeu a visita dos executivos da China Ocean 
Shipping Company (COSCO), Mr. Zheng Li, General Management, 
Qinfeng He, Legal Manager e Marcelo Teixeira, Manager 
Operations and Equipment Control, no último dia 2 de outubro. 

Os visitantes foram recepcionados pela equipe Comercial 
da Portonave: Juliano Perin, Gerente Comercial, Luís Lemos, 
Supervisor Comercial e Marcos Borba, Analista Comercial. No 
encontro, foi reforçada a parceria e importância da COSCO para o 
Terminal e conversado sobre as perspectivas para o futuro.

A equipe do cliente Prime Internacional e de seu despachante 
aduaneiro, Inova Despachos Aduaneiros, esteve visitando as 
instalações da Portonave. O grupo foi dividido em duas turmas 
que percorreram as instalações nos dias e 17 e 19/10. A intenção 
foi conhecer a estrutura do Terminal e entender mais sobre 
a operação da Portonave. Quem os recepcionou foi Andressa 
Alexandre, assistente comercial, que destaca a importância desse 
encontro para o relacionamento entre as empresas.

Um grupo de 20 funcionários das áreas de importação, 
planejamento, logística, pós-venda e recursos humanos do cliente 
Newell veio conhecer a infraestrutura do Terminal no dia 1º de 
outubro. O objetivo da visita foi estreitar o relacionamento entre 
as empresas para apurar o entendimento do cliente em relação 
ao funcionamento das operações da Portonave. Eles foram 
recepcionados por Carlos Lima, que é analista comercial. 

A excursão da terceira idade de Goiânia/GO visitou o Terminal 
no dia 24. Passaram por cidades como Gramado/RS, Nova Veneza, 
Nova Trento e Balneário Camboriú. Em Navegantes, antes de 
encerrar a excursão, puderam visitar a Portonave e conhecer sua 
história e estrutura. Entre os temas apresentados, o que mais 
chamou a atenção do grupo foram os projetos desenvolvidos: 
como o Programa Jovem Aprendiz e o Projeto Nossa Praia. O 
grupo ficou impressionado com a segurança da empresa e a 
receptividade dos profissionais.
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Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Florianópolis

Universidade Católica Dom 
Bosco de Campo Grande/MS

Colégio Confepi

Vergina Guedes

No dia 18 de outubro, a Portonave recebeu a visita dos representantes do núcleo da CDL 
Jovem de Florianópolis. Histórico, aspectos operacionais e socioeconômicos foram 
assuntos apresentados aos jovens empreendedores. Após a apresentação institucional, 
puderam ver a operação portuária que acontecia no momento da visita. O grupo agradeceu 
a oportunidade de conhecer mais de perto a operação e como é feita a movimentação e o 
armazenamento de contêineres no Terminal.

Os acadêmicos de Engenharia Civil da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), de 
Campo Grande/MS, estiveram na Portonave no dia 9 de outubro para conhecer a operação 
do Terminal. Os alunos, que cursam a disciplina de Portos, Aeroportos e Vias Navegáveis, 
estreitaram a teoria à prática. Entre os temas abordados, destacaram a organização que 
a empresa tem em sua estrutura moderna aliada aos profissionais preparados. Segundo 
o professor Marcus do Nascimento Rachid, “a escolha do Porto de Navegantes encontra 
embasamento em suas peculiaridades, tanto técnicas quanto operacionais, que servirão 
de grande ensinamento aos futuros profissionais de engenharia”.

A turma do Terceirão do Colégio de 
Navegantes Ferreira Piske (Confepi), 
visitou o Terminal no dia 10 de outubro. 
Os alunos e a coordenadora pedagógica, 
Roberta Ramos, assistiram ao vídeo 
institucional e conheceram mais sobre a 
história da Portonave, suas certificações, 
prêmios, estrutura operacional e projetos 
sociais desenvolvidos na cidade. Os alunos 
também tiveram um momento marcante, 
pois observaram a operação portuária 
que, segundo a turma, surpreendeu pela 
integração de equipamentos trabalhando, 
simultanemente, no pátio e no costado.

A Portonave recebeu os alunos da Escola 
Municipal Professora Vergina Guedes 
Lemos, do bairro Escalvadinhos, na 
tarde do dia 31 de outubro. Os alunos 
estavam acompanhados pela secretária 
escolar, Simone T. Souza Schuller, e pela 
professora da turma, Sandra Regina Soglio. 
Os alunos mostraram-se atentos desde a 
apresentação do vídeo institucional até o 
momento da vista panorâmica. Tiveram 
a oportunidade de ver a operação de 
navios e os equipamentos transitando no 
pátio. Para a secretária escolar, conhecer 
a empresa Portonave é um “momento 
importante para os nossos alunos, que 
ficará na lembrança de forma ímpar”.
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C A P A

PROFISSIONAIS 
DA PORTONAVE 
HOMENAGEADOS

Veja as fotos da festa

Todos os anos, a Portonave reconhece o comprometimento e a dedicação dos funcionários 
com muitos anos de casa. Neste ano, foram realizadas duas festas, uma no dia 15 e outra 
no dia 29 de outubro, em que 220 pessoas foram homenageadas ao todo: 110 delas pelos 

5 anos de contribuição no crescimento do Terminal e outras 110 por completarem uma 
década de serviços prestados à empresa. Além do jantar especial para os homenageados, 

cada colaborador recebe um pin comemorativo e uma placa das mãos dos diretores.
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Cristiane da Silva completou 10 anos de empresa no dia 03 
de dezembro de 2017. Iniciou sua carreira como Auxiliar e, 
atualmente, ocupa o cargo de Analista Financeiro no Setor de 
Faturamento. “É um orgulho fazer parte da Portonave. Por meio 
do meu trabalho tive conquistas profissionais e pessoais, tenho 
meu apartamento, consegui amigos especiais aqui. E sou feliz no 
que faço”, compartilha a profissional.

Jessica Martins começou a trabalhar na Portonave junto com o 
marido, há 5 anos. Iniciou como Auxiliar de Gate, foi promovida 
a Operadora de Gate – quando começou a estudar Logística – 
e, atualmente, ocupa o cargo de Analista de Planejamento Jr. 
“Tenho orgulho de fazer parte da história da empresa. Sei que 
existem muitos caminhos a percorrer e grandes desafios pela 
frente. Sou imensamente grata pelas qualificações, inspirações, 
oportunidades e momentos de crescimento pessoal e profissional 
que me foram proporcionadas nesse pequeno espaço de 
tempo. O trabalho nos transforma, nos amadurece, nos torna 
responsáveis. Escolha fazer o que gosta e a recompensa virá 
naturalmente através de seus esforços”, compartilha Jessica.

D E P O I M E N T O S
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

“É maravilhoso 
estar no mar antes 
do sol nascer” Wagner Batista Cardoso, que atua na área Operacional e está na 

Portonave há cinco anos, mora a 700 metros da praia o que, para 
ele, torna fácil ficar em dia com os treinos. “Prefiro sempre acordar 
bem cedo e estar na água ao amanhecer, antes ainda do sol sair. É 
maravilhoso”, conta.

Sua rotina de treinos varia muito devido aos compromissos 
profissionais, mas quando tem onda no mar, vai diariamente. 
Wagner começou a surfar “um pouco tarde”, segundo suas 
palavras, aos 14 anos, pois não tinha mar onde nasceu, no interior 
do estado do Paraná. Já em Navegantes, iniciou por curiosidade 
– ao ver amigos praticando – mas se encantou com o esporte já 
na primeira vez que tentou. Buscou a evolução de sua prática 
por conta própria, no dia a dia, vendo outros surfistas, fazendo e 
perguntando. E, sempre que pode, participa de competições. “Amo 
o esporte e amo competir”, conta.

Wagner foi campeão do circuito da União dos Surfistas de 
Navegantes (USN) no ano passado e também já teve outras 
importantes conquistas em competições regionais em cidades 
como Imbituba e Florianópolis. Em 2011, chegou a participar do 
circuito catarinense de surfe amador, mas uma lesão no joelho o 
obrigou a deixar as competições aquele ano. Agora, tem o objetivo 
de ser Campeão Catarinense Master pois, aos 35 anos, a idade já 
permite competir nesta categoria. “Enquanto tiver saúde para estar 
no mar, é lá que vou estar. Me sinto em contato pleno com Deus e 
só quem surfa consegue entender o que estou falando”, diz. 

Sua praia preferida é Navegantes, onde aprendeu a surfar e onde 
vive: “tenho um carinho enorme por onde moro”, diz. Mas ele já 
carimbou seu passaporte em viagens para a prática do surfe em 
lugares paradisíacos como Fernando de Noronha (para onde foi 
por dois anos seguidos), o litoral paulista e o litoral do Perú. “Surfe 
significa estilo de vida, saúde, contato pleno com a criação divina, 
bem-estar, paz interior. Surfe é vida”, diz. “Aconselho que todos 
pratiquem sim, mas adianto que não é um esporte muito fácil para 
se aprender. Requer disciplina, perseverança, saber nadar, mas, 
acima de tudo, requer uma postura de muito respeito e cuidado: o 
mar não é brincadeira”, completa. Wagner também pratica outros 
esportes como jiu-jitsu, corrida moderada e ciclismo em curtas 
distâncias. 

Nesta edição, a série “O outro lado”, que aborda 
atividades desenvolvidas pelos profissionais da 
Portonave fora do horário do expediente, mostrará 
do que se ocupa o colega Wagner Batista Cardoso, 
um dedicado surfista que acorda muito cedo e, ainda 
antes do sol nascer, já está no mar pegando onda. 

Wagner durante 
campeonato 
em Navegantes, 
setembro de 2011
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TRABALHOS DE RISCO GRAVE E IMINENTE

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 nas alturas, em espaços confinados ou em serviços com 
eletricidade e trabalhos a quente (exemplo: solda, corte a quente, uso de 
esmerilhadeira) são consideradas atividades de risco grave e iminente. 
Caso o seu trabalho envolva uma ou mais dessas atividades, fique atento 
ao procedimento de liberação para atividades de “Risco Grave e Iminente”. 

• Procure o departamento de Segurança com antecedência para avaliação 
dos riscos e liberação da atividade;

• Não inicie uma atividade de risco grave e iminente sem que a Permissão 
de Trabalho tenha sido emitida e assinada por todos os envolvidos;

• Leia e discuta com a equipe as medidas de controle apontadas na Análise 
Preliminar de Risco, antes de iniciar sua atividade;

• Caso identifique algum risco não contemplado na análise, pare 
imediatamente a atividade e solicite o apoio de um profissional de 
Segurança;

• Ao término da atividade, procure o profissional de segurança para 
encerramento da permissão;

• Ao encerrar, não esqueça de deixar a sua área de trabalho limpa e 
organizada; recolha todas as ferramentas de trabalho e resíduos gerados;

• Na dúvida, solicite a presença do profissional de Segurança do Trabalho.

O material Regras de Ouro da Segurança 
é distribuído e apresentado em diversas 
ações da Portonave e conta com 10 regras 
simples e inegociáveis para reforçar 
atitudes que garantam a segurança das 
atividades realizadas no Terminal. A 
cada Express, apresentamos uma delas. 
Nesta sexta etapa, apresentamos a sexta 
regra, que trata dos trabalhos de riscos 
graves e iminentes.

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

O supervisor de Operações e Depot, Bruno Vargas e o supervisor 
de Logística, André Koch, representaram a Iceport durante o 
Simpósio da Cadeia do Frio, realizado em São Paulo, no último dia 
18 de outubro. O evento discutiu os desafios do setor e as tendências 
nacionais e internacionais, além de reunir representantes de 
diversos armazéns frigorificados do Brasil e fornecedores do setor 
de ambientes com temperatura controlada. 

O evento foi promovido pela Associação Brasileira da Indústria e 
Armazenagem Frigorificada (ABIAF), em parceria com a Global 
Cold Chain Alliance (GCCA). “Foi uma oportunidade de nos 
mantermos atentos às tendências e à mudança do mercado, além 
de trocar experiências e fazer networking, que são ações bastante 
válidas”, argumenta Bruno.

Equipe da Iceport participa 
de evento em São Paulo
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S E G U R A N Ç A

Novos formados no Curso 
da Brigada de Emergência 

SIPAT 
movimentou 
Terminal

Saiba quem são os novos cipeiros da Portonave
No dia 31 de outubro, 
foram empossados 
os novos membros 
da Comissão Interna 
de Prevenção de 
Acidentes (CIPA). 
Confira as fotos e 
saiba quem procurar 
em casos de dúvidas, 
sugestões e demais 
informações sobre a 
segurança individual e 
coletiva na empresa.

No dia 22 de outubro, foi realizada a 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (SIPAT). Ao todo, mais de mil 
funcionários participaram das atividades 
da Semana. “Recebemos feedbacks 
positivos dos nossos trabalhadores, a 
repercussão foi grande, todos gostaram 
dos temas e dos eventos disponibilizados”, 
avalia Juliano Adão, um dos organizadores 
do evento.  “Acredito que conseguimos 
conscientizar e proporcionar um momento 
de reflexão aos trabalhadores. Valeu a pena, 
faríamos tudo novamente, pois o resultado 
é gratificante”, complementa.Ter equipes preparadas para uma pronta resposta em casos de emergência é fundamental 

para a garantia da segurança na Portonave e, para isso, o Terminal realiza constantemente 
diversos treinamentos. Em outubro, nos dias 15, 16 e 17, foi realizado um curso para 
capacitar os profissionais para atuarem na Brigada de Emergência. A partir de agora, eles 
estão aptos para agir em situações de sinistro e em outras ocorrências. 

Confira a lista dos participantes:

Juliane Rodrigues Rodrigo Querino Gabriel Costa 
Reiser

Jaqueline Pereira

Filemom AlvesSaint Clair 
Veiga Patricio

Sandra Elisa 
Knepper Monteiro

Airton Weber Rodrigo Fiori

Rafael Malaquias

Janaina Kolln

Marcelo Felipe 
Dias

• Ingrid Nunes de Souza
• Robertti James Maurici
• Laryssa Fabiana Guimarães
• Leonardo Pereira dos Santos
• Pablo Mateus Felles
• Caique Montanari dos Santos
• Jotaci da Silva
• Ricardo Schwantes

• José Brasilio Junior
• Raimundo de Souza Andrade
• Celestino Silva
• Isaque Antônio Junior
• Marcelo Lucas da Silva
• Gustavo de Borba Lodi
• Filemom Alves
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Almoço de aniversárioHomenagem 
aos pioneiros

Exposição Anahata 
na Galeria Portonave

Figuras ilustres da história da comunidade 
navegantina estiveram na Portonave na 
sexta-feira (19/10) para um almoço com 
o diretor-superintendente Administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas. Como cidadãos 
e agentes políticos, os senhores João José 
Fagundes, Domingos Régis, Carlos Priess 
e Onofre Rodrigues compartilharam do 
sonho de trazer um Terminal Portuário 
para Navegantes. “Aproveitamos o momento 
para recontar as memórias e agradecer a 
quem faz parte dessa história”, destacou o 
diretor-superintendente. 

Para o Sr. Domingos Regis, o convite foi 
marcante. “Foi legal a Portonave prestigiar 
quem lutou pelo Terminal. Fui eu quem 
assinou a Ata da Audiência Pública para 
a construção do porto, então é muito 
importante reviver essa boa lembrança”, 
declara. Para o Dr. Carlos Priess, advogado 
e ex-secretário de Indústria e Comércio 
da Prefeitura de Navegantes durante o 
período de tratativas para a instalação, 
a iniciativa é inesquecível. “É muito 
relevante preservar a memória recente da 
cidade e reconhecer a luta anterior pelo 
desenvolvimento de Navegantes. Estão de 
parabéns!”, finaliza.

Anahata, palavra em sânscrito que 
representa “Coração”, foi o nome que 
batizou a exposição deste mês da Galeria 
Portonave.  Realizada entre os dias 6 e 30 de 
novembro, a mostra traz peças produzidas 
pelo artista multifuncional Daniel Pickler. 
As peças expostas são feitas de materiais 
recicláveis e pedras, buscando provocar 
sensações e emoções de paz nos visitantes.

Sérgio da Costa, líder de uma das equipes 
de vigilância da Portonave, registrou neste 
mês o primeiro florescer do Ipê Amarelo 
que ganhou da empresa durante a Semana 
do Meio Ambiente. Se você também está 
orgulhoso do crescimento de suas mudas 
de árvores nativas recebidas da nossa 
equipe de Meio Ambiente, envie fotos para 
o e-mail comunicacao@portonave.com.br.

No dia 21 de outubro, a Portonave completou 11 anos de operações. Para marcar essa data 
junto com as pessoas que atuam diariamente na trajetória de evolução do primeiro terminal 
portuário privado do País, foi oferecido um almoço especial para a integração do time. Para 
embalar a celebração, teve som ao vivo dos instrumentistas do projeto Música nas Escolas 
e o Coral Portonave.

A história da Portonave vem sendo escrita por mãos que trabalham comprometidas com a 
eficiência do negócio, o cuidado com o meio ambiente e o desenvolvimento da comunidade. 
São 11 anos de orgulho em ser uma empresa de atuação global, mas com o coração ancorado 
em Navegantes. Parabéns a todos que deixam ou já deixaram a sua marca nessa história!

O primeiro florecer
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   Conversasdo imaginário             popular

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

Comemoração do Dia das Crianças

Receita inaugura canil

Acordo PLR 2018 é definido

Campeão em 
Las VegasDesde outubro, o Terminal conta com um espaço adequado para os cães da Receita Federal 

que participam das ações de fiscalização. A Portonave é o primeiro terminal portuário 
privado do Brasil a ter um canil especial para os animais da Receita Federal, dentro das 
próprias instalações.

A Portonave e seus colaboradores acertaram 
o Acordo de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) relativo ao ano de 2018. O 
acordo é regulamentado pela Lei nº 10.101, 
de 19 de dezembro de 2000, e define as 
regras de distribuição de lucros conforme 
atingimento de metas.

O prazo para pagamento do PLR foi 
estipulado para ser realizado até o 15º dia 
útil de maio de 2019. Tem direito a receber 
a participação os admitidos durante o 

ano de 2018, os profissionais afastados 
pelo INSS durante o ano de 2018, seja 
por auxílio doença, acidente de trabalho 
ou licença-maternidade, e os demitidos 
durante o exercício de 2018, com exceção 
daqueles colaboradores não efetivados no 
período de experiência. 

Quem tiver dúvidas sobre o Acordo 
pode entrar em contato com os 
membros da Comissão PLR, no e-mail                            
comissaoplr@portonave.com.br.

Funcionário da Portonave, Julien Marques 
é destaque nos tatames internacionais. Ele 
participou em agosto do Las Vegas Summer 
International Open, um campeonato 
internacional de Jiu-Jitsu que reuniu os 
melhores lutadores do gênero. “Foram 
quatro lutas, as duas primeiras eu ganhei 
por finalização em pouco menos de um 
minuto”, conta Julien.

Para marcar as comemorações do Dia das Crianças e integrando as celebrações dos 11 anos de operações, a Portonave realizou no sábado, dia 
13 de outubro, uma festa para os filhos dos profissionais que trabalham no Terminal. Foi um momento muito especial de integração e alegria. 
Mesmo com chuva, teve brincadeira para as crianças de todas as idades.
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NascimentoS

• Gian Alex Branco Souza (Operacional) foi pai de Ana Beatriz 
Amaro Souza em 1/10/2018.

• Amanda Yanefski Corrêa (Comercial) foi mãe de Alice Yanefski 
Bajadares em 18/10/2018.

• Fernanda Santiago dos Santos Pinto (Operacional) foi mãe de 
Bernardo Conrrado em 29/10/2018.

• Thiago Rodrigues Vianna (Operacional) foi pai de Heitor Lopes 
Vianna e Valentina Lopes Vianna em 31/10/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

Para quem se interessou por esse livro, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza 10 exemplares para 
empréstimo (localizado na prateleira referente a Literatura cor preta). 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

   Conversasdo imaginário             popular

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A Revista Portonave Express oferece, 
a cada mês, uma dica de leitura de 
obra disponível em nossa biblioteca para 
ser apreciada tanto por quem já gosta 
de ler como por aqueles que desejam 
iniciar este saudável hábito.

A indicação deste mês é a obra “Conversas do imaginário popular”, 
da autora Vilma Marli Rebello Mafra, com ilustrações de Ricardo 
Batista dos Santos. Escrito em 2017, o livro apresenta um conjunto 
de “causos” inusitados, colhidos por meio de conversas e entrevistas 
com antigos moradores da cidade de Navegantes.

Dona Vilma, como é carinhosamente conhecida a escritora 
navegantina, reúne nesta obra episódios independentes, mas que 
acontecem no mesmo cenário: “a nossa amada e próspera cidade”. 

O prefácio do livro apresenta o que podemos esperar da obra. “Ao 
ler os causos e lendas aqui registrados, você terá a oportunidade de 
conhecer os costumes, as crenças, as superstições e a forma de vida 
dos navegantinos de um passado não muito distante. Muitos dos 
acontecimentos aqui registrados geram dúvida se de fato ocorreram 
ou se são oriundos da imaginação fértil de nossos conterrâneos (...)”.
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Assim como um farol 
sinaliza a rota mais 

segura para as 
embarcações, a equipe 
de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente – SSMA 

da Portonave se inspirou 
no Farol de Alexandria 

para auxiliar a empresa a 
guiar suas operações 

com segurança e respeito 
ao meio ambiente.

POR QUE
O FAROL?

CONHEÇA O NOVO
LOGOTIPO DA SEGURANÇA

 Farol de Alexandria
(ilustração: Hermann Thiersch

(1909) CCommons)


