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Esta revista
é uma publicação 
da Portonave.

E X P ED I E NT E

E D I T O R I A L

8-9 CAPA

Diretor da Portonave é palestrante 
no quinto CIDESPORT

MERCADO

Terminal ultrapassa 7 milhões 
de TEUs movimentados

PRESERVAÇÃO
Profissionais realizam mutirão de 
limpeza na Ponta da Divinéia

12

4No ambiente empresarial, é significativo quando conseguimos 
estabelecer marcas expressivas como as que registramos no 
último mês, quando com segurança e competência superamos 
7 milhões de TEUs movimentados e 6 mil navios atracados. 
Isto representa, sobretudo, o esforço e o envolvimento diário de 
cada um dos nossos profissionais em desenvolver um trabalho 
de qualidade.

Vivemos momentos de transformação e, na medida em que 
avançamos, nossa atividade se torna ainda mais desafiadora. 
Assim, ao superar obstáculos e executar estratégias e ações, a 
influência da equipe nos resultados é cada dia maior. Em geral, 
é preciso sustentar o bom desempenho ao longo do tempo e ter 
uma visão completa da atividade que desenvolvemos. É preciso 
ir além, encontrar as melhores alternativas, desenvolver e 
aprimorar as características que nos destacam. Isto amplia as 
chances de êxito e a sustentabilidade do negócio.

Com o conceito amplo de sustentabilidade, focado na relação 
da nossa empresa com os clientes, fornecedores, entidades e 
comunidade, estabelecendo um diálogo aberto e uma relação 
transparente, seguiremos em frente, mantendo a boa cultura 
da nossa organização.

Desejo a todos um Natal 
iluminado e que em 2019 
possamos avançar, com 
pensamento estratégico, 
superando barreiras e inovando. 
Que todos continuem tendo bons 
motivos para comemorar.
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EXPORTAÇÃO DIRETA, 
INDIRETA E SEMIDIRETA

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

A exportação não é um privilégio de grandes 
empresas. Companhias de pequeno e 

médio porte também podem exportar e, quanto 
mais bem preparadas e melhor assessoradas 
estiverem, maiores são as chances de sucesso 
de garantir bons negócios. 

EXPORTAÇÃO DIRETA

Também conhecida como exportação por conta 
própria, exige da empresa um grau maior de 
conhecimento técnico e vivência no comércio 
exterior, além do controle sobre todos os 
aspectos da movimentação, ou seja, domínio 
total a respeito de como funciona a operação e 
conhecimento de cada etapa do processo.

Ao escolher a forma direta, a empresa precisa 
assumir diversos papéis: de fabricante, de 
exportadora e de embarcadora. Além de 
produzir a mercadoria conforme as exigências 
do país importador e do governo brasileiro, 
ela será responsável pela habilitação e 
liberação das cargas na Receita Federal e seu 
nome estará na documentação exigida para 
transportar a carga.

A prospecção de clientes no exterior poderá 
ser feita pelo departamento comercial ou 
por empresas conhecidas como Traders, 
intermediárias nas negociações internacionais 
que conhecem os compradores dos produtos. 
Geralmente, nesta forma de exportação, a 
empresa acaba tendo um melhor controle do 
fluxo, mas por outro lado, terá um aumento 
no custo final do produto e a necessidade de 
se especializar ou terceirizar profissionais 
qualificados.

EXPORTAÇÃO INDIRETA E SEMIDIRETA

Na exportação indireta, o fabricante não terá contato com o importador, sendo que 
esta ponte é feita apenas entre uma empresa comercial exportadora e o importador. 
Embora a sua marca esteja nas prateleiras no exterior, ela ficará dependente de 
outra empresa importadora para aumentar a presença no mercado externo. E nada 
impede, por exemplo, que uma empresa que já atue no comércio exterior utilize uma 
exportadora para comercializar os produtos – ela apenas não terá participação na 
parte burocrática da exportação e no embarque das mercadorias. Dentro deste tipo 
de exportação, caso uma empresa deseje exportar os produtos sem o intermédio 
de uma exportadora, existe a possibilidade do Consórcio de Exportação, no qual 
outras empresas com interesses em comum criam uma Cooperativa (Sociedade de 
Propósito Específico) que exporta os produtos.
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M E R C A D O

Pelo quinto ano consecutivo, a Portonave participou do Congresso 
Internacional de Desempenho Portuário V (CIDESPORT), realizado 
entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, em Florianópolis. O 
evento reuniu profissionais e representantes do setor portuário para 
debater e compartilhar ideias, além de promover a integração entre 
a comunidade científica e mercado. O Diretor-superintendente 
Administrativo, Osmari de Castilho Ribas, foi um dos palestrantes 
do evento. Falou sobre os desafios na gestão e no desempenho de 
terminais de uso privado (TUPs), elucidando o case da Portonave 
para os presentes.

Portonave
é case no 
V CIDESPORT

Equipe Portonave palestra na Uniasselvi
O gerente comercial Juliano Perin e o analista João Souza 
estiveram na faculdade Uniasselvi, em Blumenau, atendendo 
ao convite de palestrar na Semana Acadêmica voltada aos 
estudantes de Comércio Exterior, Administração e Ciências 
Contábeis. A palestra, realizada no dia 6 de novembro, abordou o 
tema Logística Portuária e o case da Portonave.

Eles compartilharam um pouco da história do Terminal, as 
principais atividades, as operações dos navios, explicaram 
qual é o papel da autoridade portuária, além de falar sobre o 
panorama do comércio global.

O convite para a palestra veio do professor José Lamim, que 
conhece os serviços da Portonave devido ao seu trabalho 
como despachante aduaneiro na empresa Lamim & Simões. 
Além dos alunos, participaram professores, funcionários e 
profissionais do setor. “A recepção foi positiva, pois todos os 
presentes queriam entender mais sobre o negócio Portonave”, 
explicou Juliano.

De acordo com João, é fundamental que profissionais da 
Portonave levem este tipo de conhecimento para outros espaços 
e públicos. “É importante para expandir e fortalecer a imagem 
da Portonave por meio da apresentação do negócio, reforçando 
a nossa posição de mercado e a importância que o Terminal têm 
no Complexo Portuário de Itajaí-Navegantes, bem como em 
Santa Catarina”, definiu.
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WORKSHOP na 
South Service
Carlos Lima, analista Comercial da Portonave, 
esteve em Porto Alegre no último dia 22 de 
novembro para realizar um Workshop na trading 
South Service, do Grupo Exicon. Ele fez uma 
apresentação da empresa e comentou sobre a 
performance do cliente nas movimentações. O 
objetivo da visita foi estreitar o relacionamento 
com o cliente e apresentar o Terminal para 
profissionais do setor que acompanham de longe a 
operação ou não têm a oportunidade de se deslocar 
até a Portonave para conhecer a estrutura.

Terminal tem 
novo sistema 
comercial

Comexport presente 
em Navegantes
Rafael Benelle Cipolini, gerente de Importação e Exportação, e 
Rodrigo Guerra, CFO da Comexport, estiveram no Terminal no dia 27 
de novembro para uma reunião de estreitamento da relação comercial 
entre as empresas e conheceram a estrutura do Terminal. Eles foram 
recebidos por Luís Lemos, Supervisor Comercial, e Andressa Anali 
Alexandre, Assistente Comercial.

Grupo da CISA faz visita

O time de profissionais da CISA esteve no Terminal no dia 28 de 
novembro para uma visita. A equipe foi guiada pela Assistente 
Comercial da Portonave, Andressa Natali Alexandre, que os levou 
para conhecer a estrutura e explicou os processos da operação. 

A visita é uma oportunidade para reforçar o relacionamento 
e captar novas propostas de acordos comerciais. No registro, 
Camilla Ramaglio Chaves, Trader, Michelle Martins, Assistente 
Comercial, Rafael Pereira dos Santos, da Logística e Thaís de 
Paula Salgado, da Logística Corporativa.

Um novo sistema de gestão de relacionamento com o cliente foi instalado 
na Portonave em novembro. O CRM (Customer Relationship Management)  
garante uma melhor gestão e agilidade no acompanhamento das contas dos 
clientes e nas prospecção de novos negócios.

Aliados à ferramenta, foram adotados novos processos de gestão de 
relacionamento do cliente, que unidos oferecem à equipe do Terminal uma 
visão integral e um atendimento mais dinâmico. “Pelo novo modelo, é possível 
gerenciar e analisar as interações com os clientes, otimizar a rentabilidade, 
aumentar as vendas e ter assertividade na captação de novos clientes”, avalia 
o supervisor comercial da Portonave, Luís Lemos.

P A S S O U  P O R  A Q U I
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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.

Equipe Becton Dickinson 
passa pelo Terminal

Equipe de logística 
da Exxon Mobile

Executivos da Becton Dickison, empresa americana de tecnologia 
médica, estiveram na Portonave para uma visita no dia 28 de 
novembro. Eles foram recebidos por Andressa Natali Alexandre, 
Assistente Comercial, e Luís Lemos, Supervisor Comercial. O grupo 
conheceu o Terminal e pode conferir a estrutura e a operação. 

O objetivo é fortalecer o relacionamento da companhia com a 
Portonave e prospectar novos negócios. Na foto, Martha Cecilia 
Bermudez, Gerente de Operações da unidade na Colômbia, David 
Shan, VP Global Supply Chain, Andrew Amor, VP Global Logistics 
e Trade, Christian Marcelo Anze, Director Supply Chain, Patricia 
Mendonza Gonzales, Diretor Supply Chain da unidade mexicana, 
Angélica Prata Vieira Chiva, Gerente de Importação e Exportação 
da unidade Brasil, Decio Cicone Jr., Diretor de Supply Chain da 
unidade brasileira, Rodrigo Fernandes, Gerente Sr. Logística da 
América Latina e Cristiane Valiatti, Gerente de Qualidade.

Neste último mês, profissionais da equipe de Logística da 
multinacional de petróleo e gás Exxon estiveram na Portonave 
para mais uma visita, que aconteceu no dia 8 de novembro. 
Recebidos por Andressa Natali Alexandre,  Assistente Comercial, 
eles caminharam por algumas áreas do Terminal e acompanharam 
uma breve apresentação sobre o funcionamento da operação. A 
ação visa estreitar o relacionamento entre as empresas. Na foto, 
Caroline Mezaroba, Gabriela Maria Schemberg, Juliana de Carlo, 
Renan Rios Bueno Netto, Daniel Ricardo Ferreira Nikolofski, 
Heloise Akemi Madeira Yamaguti, Adrielly de Macedo Brondani, 
William Waltrick, Larissa Helen da Silva, Pamela Wozniak, 
Iarandu Mesquita e Tatiana Richartz Benke.

Estudantes da Universidade do Contestado, de Canoinhas
As turmas dos 6º e 8º períodos do curso 
de Administração da Universidade do 
Contestado estiveram pelo Terminal no 
último dia 8 de novembro. Liderados pelo 
professor Álvaro Javier Concha Araneda, 
os alunos foram recepcionados pela 
Assistente de Comunicação Cristiane 
Inácio, que os levou para conhecer 
várias áreas do Terminal. Segundo o 
professor, este tipo de visita é uma forma 
de proporcionar aprendizado para os 
acadêmicos, conhecendo um porto, sua 
estrutura organizacional e seus processos, 
principalmente os operacionais.
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Visita da Allog

Estudantes da Unidavi, 
de Rio do Sul

Turma da YesBras

Visita dos acadêmicos 
da Furb, de Blumenau 

No dia 16 de novembro, representantes da Allog International 
Transport, empresa que opera nos segmentos de logística 
internacional rodoviária, marítima e aérea estiveram novamente 
no Terminal. Desta vez, Tiago Schaffrath, Analista de Marketing 
e Nícolas Reig Gonçalves, Assistente de Marketing, vieram 
acompanhados de seu cliente Pablo Oliveira Ribeiro, Assistente de 
Comércio Exterior da Sertrading BR Ltda. Pablo venceu o prêmio 
de cliente mais bem colocado na ação Torcedor Allog, realizada 
durante a Copa do Mundo, e a visita fez parte da comemoração. 
A equipe foi recebida pela Assistente Comercial, Andressa Natali 
Alexandre, que fez uma apresentação da Portonave e os levou para 
conhecer o Terminal. 

No dia 1º de novembro, os acadêmicos dos cursos de Administração 
e de Engenharia de Produção do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), localizado 
em Rio do Sul, visitaram o Terminal Portuário de Navegantes. 
Acompanhados pelo coordenador e professor do curso, Douglas 
Heinz, os visitantes foram guiados pela Assistente de Comunicação 
Cristiane Inácio, que mostrou o prédio administrativo onde puderam 
ter uma visão panorâmica do funcionamento do Terminal. 

A visita tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
do ensino-aprendizagem da instituição e possibilitou que os 
acadêmicos conhecessem na prática, por meio das operações 
desenvolvidas na Portonave, a teoria estudada. 

Alunos do curso de Logística da YesBras Cursos 
Profissionalizantes, localizada na cidade de Piçarras, estiveram 
na Portonave no dia 29 de novembro. Acompanhados pelo 
instrutor Edmilson Silva, eles foram recepcionados pela 
Assistente de Comunicação Cristiane Inácio, que guiou o 
grupo de 15 pessoas pelos espaços do Terminal e mostrou uma 
visão panorâmica da operação. “Conseguimos aumentar nossa 
percepção da importância da Portonave no cenário municipal, 
estadual, internacional e de seu caminho bem sucedido no 
cenário portuário do Brasil”, avaliou Edmilson após o passeio.

No dia 23 de novembro, 36 acadêmicos do curso de Comércio 
Exterior da Universidade Regional de Blumenau (Furb) visitaram 
a Portonave. Junto da professora Camila da Silva Schmitt, 
eles percorreram o prédio administrativo e o terraço, onde 
tiveram uma visão geral da operação. Segundo a professora, a 
visita reforça a prática acadêmica da instituição. “Os  alunos 
sentiram-se motivados, fazendo a diferença no aprendizado das 
disciplinas de Gestão de Operação e Normas de Exportação”, 
argumentou a professora.
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C A P A

SETE MILHÕES 
de TEUs
movimentados

A Portonave S/A – Terminais Portuário 
de Navegantes ultrapassou no dia 16 

de novembro a marca de 7 milhões de TEUs 
movimentados. Como ocorre todos os anos, 
o momento foi celebrado pelos profissionais 
em operação.

O movimento histórico foi realizado às 
15h11 de uma sexta-feira. E, para registrar 
o momento, os profissionais fixaram uma 
faixa comemorativa alusiva ao marco 
no contêiner de número 7.000.000, que 
embarcou no navio CMA CGM Jacques 
Júnior rumo a Xangai. 

A faixa foi colocada no último andar 
do convés, na asa do navio, voltado à 
Navegantes e podendo ser vista do molhe 
durante a saída pelo Canal da Barra.
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CONQUISTAS DE 2018
Desde outubro de 2014, a Portonave detém o recorde sul-americano de produtividade por navio, tendo 
atingido uma média de 270,4 movimentos por hora. Neste final de ano, a empresa também celebrou 
seu aniversário de 11 anos de operações e a atracação do navio de número 6 mil em seu cais. 

Além disso, o Terminal conquistou em outubro mais uma certificação internacional, 
focada na saúde e na segurança de seus trabalhadores: a OHSAS 18001, certificada 
pelo Bureau Veritas Certification (BVC). Com esse reconhecimento, a companhia 
complementa o rol de certificações do seu Sistema de Gestão Integrado, já 
reconhecido nas normas ISO 9001, voltada para a gestão da qualidade do 
serviço prestado, e ISO 14001, orientada para a gestão ambiental.

CRESCIMENTO LOCAL
Com a prestação do serviço de movimentação e armazenagem 
de cargas conteinerizadas, o Terminal representa quase 50% 
da arrecadação do município de Navegantes em ISS. Além 
dos cerca de 1.300 trabalhadores que emprega em suas 
instalações, estima-se que a atividade da Portonave gere 
outros 3 mil postos de emprego indiretos na região.

*01 TEU (TWENTY-FOOT 
EQUIVALENT UNIT) É UMA UNIDADE 

DE MEDIDA UTILIZADA NO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL QUE REPRESENTA O 

EQUIVALENTE A UM CONTÊINER DE 20 PÉS.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

SABOR 
Refrescante

Desde criança, Rubens Carvalhal Peres, Operador da 
Portonave, tinha o costume de saborear geladinhos, também 
conhecidos como sacolés ou chup-chups, para se refrescar no 
verão. “No calor de Santos, onde nasci, minha mãe sempre 
fazia para nós e era muito comum ter alguém que fazia e 
vendia”, relembra. 

Em 2017, muitos anos depois, já com a família estabelecida 
em Navegantes, o hábito foi retomado. “Aqui não existia 
muita oferta antes. Assim, eu peguei o caderno de receitas 
da minha mãe e comecei a fazer por hobby, para amigos, 
para namorada e família. O pessoal gostou tanto que eles 
começaram a encomendar para eventos; e foi aí que eu 
comecei a comercializar”, explica.

O operador foi testando e aperfeiçoando as receitas da 
mãe, foi aprendendo com outras pessoas sem precisar 
fazer curso específico. “Fui incorporando sabores que não 
existiam na minha época de infância, como o de paçoca. Fiz 
vários testes até chegar ao sabor ideal”. Em quatro meses, 
desde que começou a fazer em casa, ele profissionalizou o 
negócio. “Criei uma marca e escolhi um fechamento dos 
saquinhos mais seguro, selado, o que garante mais higiene e 
uma diferenciação no mercado”, argumenta. E quem testa e 
aprova os novos sabores é a equipe que trabalha com ele na 
Portonave. “Eu faço e chamo a galera, peço para provarem e 
avaliar. Cada um dá um parecer, muito doce ou muito amargo, 
bom ou ruim, e eu vou anotando tudo para os novos testes de 
receitas e produtos”, conta. 

Atualmente, a ideia se tornou mais uma forma de Rubens 
aumentar a renda familiar e ajudar a sua mãe. E com a 
chegada do verão, as perspectivas são as melhores possíveis. 
“A produção aumentou bastante, com muitas encomendas via 
redes sociais. Também tenho um freezer fixo lá no Gravatá, 
que é reabastecido frequentemente e um mini freezer que 
levo para eventos”. Além das duas atividades, nos dias de 
folga, ele também faz corridas de Uber. 

Para o futuro, muitas portas estão sendo abertas, segundo 
o Operador. “Fui conhecer uma fábrica de geladinho em 
Curitiba e vi que o negócio pode ser promissor. Ainda não 
tenho investimento para adquirir máquinas de produção em 
larga escala, mas esse plano existe. Eu tenho um terreno aqui 
nos fundos de casa, já fiz uns orçamentos”, diz. No momento, 
boa parte da renda ajuda a custear as cuidadoras da mãe. 
“Cada ano vou me superando um pouquinho, ano passado eu 
não tinha nada e agora tenho dois freezers plotados e estou 
distribuindo em dois lugares da cidade”, conclui.

A série “O outro lado” apresenta mais um talento. 
Nesta edição, vamos conhecer o trabalho do Rubens, 
que vai deixar muita gente com água na boca!

Tem uma habilidade além da profissão na Portonave? Mande pra gente no e-mail comunicacao@portonave.com.br que publicamos na Revista Express!

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 11   •   Nº  104  •   DEZEMBRO 201810



CONTROLE DE ENERGIAS PERIGOSAS

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

A ausência de um bloqueio em trabalhos envolvendo energias 
perigosas (ex. elétrica, hidráulica, mecânica, pneumática, etc.) 
representa um risco grave para a sua segurança e demais equipes.

• Realize sempre o bloqueio de energias perigosas a fim de evitar 
a liberação não desejada enquanto o trabalho estiver em curso;

• Se não estiver familiarizado com os procedimentos e dispositivos 
de bloqueio, solicite apoio de pessoas competentes;

• Certifique-se que o sistema encontra-se bloqueado antes 
de iniciar o trabalho. Utilize equipamentos de medição para 
garantir a ausência de energia;

• Esteja certo que ninguém, a não ser você, poderá desbloquear 
e acionar o sistema;

• Antes de reenergizar o sistema, certifique-se de que todas as 
atividades foram finalizadas e que não existem outras pessoas 
trabalhando no local;

• Ao trabalhar com sistemas energizados, o uso de adornos como 
pulseiras, colares e anéis é proibido.

O material Regras de Ouro da Segurança 
conta com 10 regras simples e 
inegociáveis para reforçar atitudes que 
garantam a segurança das atividades 
realizadas no Terminal. A cada edição 
da Revista Express, apresentamos uma 
delas. Ao lado, temos a sétima regra, 
sobre o trabalho com redes e ligações 
elétricas ou equipamentos energizados.

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

Com o intuito de aprimorar os procedimentos de segurança 
e reduzir os acidentes na Câmara Frigorífica, o departamento 
operacional da Iceport, desde 2017, vem tomando uma série 
de iniciativas. Um cronograma de treinamentos foi montado 
e reformulado para que os operadores de movimentação e 
operadores de armazém aprimorassem o uso de equipamentos, 
como empilhadeiras, paleteiras e transpaleteiras. “Entre 
elas, uma capacitação específica para os auxiliares, com foco 
no manuseio seguro de mercadorias”, explica o Supervisor 
Operacional, Bruno Vargas. Até o momento, 37 turmas e 196 
pessoas já passaram pelas reciclagens.

O diferencial desses treinamentos é que eles são realizados 
internamente, dentro das características e adequações da 
Iceport, ministrados pelo instrutor Tarsis Maciel Pereira, 
que é Técnico em Segurança do Trabalho e, desde 2011, atua 

especificamente na Iceport. Ele, além de ensinar os comandos 
dos equipamentos e repassar à equipe, possui uma visão geral 
da operação dentro da realidade da Câmara. 

Além disso, foram implementados mais dispositivos 
de segurança, alertando os colaboradores durante as 
movimentações dos equipamentos, evitando atropelamentos 
e colisões entre as máquinas. “Instalamos grades de proteção 
nas paleteiras que evitam tombamentos de caixas sobre os 
operadores”, complementa o Técnico Sênior, Valmir Martins.

O resultado das ações pode ser visto no número de acidentes. 
Em 2016, foram registrados 22 e, no ano passado, esse número 
caiu para oito casos. “Neste ano conseguimos reduzir esse 
índice a uma única ocorrência”, conclui o Gerente Operacional, 
Alfredo Pacheco.

Treinamento reduz número 
de acidentes na Iceport
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

LIMPEZA NA 
Ponta da Divinéia
Profissionais da Portonave se mobilizaram para limpar a Ponta 
da Divinéia, como é conhecida a última curva do Rio Itajaí-
Açu – ao lado direito do Terminal, fazendo limite com o último 
berço de atracação. Em apenas três horas, no sábado, dia 1º de 
dezembro, o grupo de nove pessoas recolheu mais de 70 sacos 
de 200 litros com os resíduos coletados. O material foi pesado 
e passou por triagem. Ao todo, foram 360 kg. Cerca de 90 kg 
serão encaminhados para reciclagem e o restante foi enviado 
para o descarte adequado de acordo, com a característica do 
resíduo.
 
Participaram da ação os funcionários Luis Carlos 
Possamai, Guilherme Kluge Schetinger, Marcos 
Casagrande Bitencourt, Eriton Bornhausen Erbs, 
Emerson Bornhausen Erbs, Filemom Alves, Kamille 
Maynardes Simas Oliva e Silvia Mendes, além do 
prestador de serviço Antonio Hoth Dias. A ação foi 
promovida pela Área de Segurança e Meio Ambiente 
e deverá ser realizada mais vezes.
 
O analista de Meio Ambiente Guilherme Schetinger 
explica que os resíduos, compostos em sua maioria 
por plásticos, prejudicam a biodiversidade e, quando 
chegam ao mar, são uma ameaça para animais como 
tartarugas, aves e peixes – que os confundem com 
alimento ou podem ficar presos a eles. “O volume de 
resíduos que recolhemos representa uma pequena 
parte do que está naquele local. O mais importante 
é sensibilizar a comunidade sobre a importância do 
descarte adequado”, destacou Guilherme.

No domingo, dia 11 de novembro, o município de Itajaí recebeu mais uma etapa do circuito 
Corridas do Bem FarmaSESI, que contou com o empenho dos profissionais atletas da 
Portonave. A inscrição e o acompanhamento dos atletas, feita pelo assessor esportivo Fábio 
Pierry, foi patrocinada pela empresa. 

Neste ano, o circuito teve um novo percurso com largada e chegada na Ressacada, onde 
foram disputadas as categorias industriário e comunidade, masculino e feminino, com 
provas de 5 e 10 quilômetros. Todo o valor arrecadado na prova será doado para a Ação 
Social Arquidiocesana (ASA), responsável pela Obra São Lourenço, situada no Bairro 
Brilhante, que atua na assistência às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade por 
conta da dependência química. 

CORRIDA DO BEM é realizada em Itajaí

Um grupo de 15 atletas da Portonave 
competiu no dia 3 de novembro na Corrida 
Sicredi Night Run, em Balneário Camboriú. 
O Terminal apoiou os participantes com a 
inscrição e o acompanhamento do assessor 
esportivo Fábio Pierry.

Grupo de corrida participa 
da Corrida Night Run em BC
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Além de ser uma peça de decoração, a árvore na recepção da 
Portonave ficou cheia de mensagens de gratidão. Ao lado dela, 
estão disponíveis cadeira, mesa e cartões para que os profissionais 
possam se sentar e dedicar mensagens de agradecimento a alguém 

ou a algum setor da empresa. Depois de escrever, é só pendurar na 
árvore. Confira de perto e veja se há alguma mensagem para você! 
Quem receber mensagens, poderá retirar o seu cartão da árvore 
após o dia 30 de dezembro.

Árvore da gratidão
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Portonave palestra no curso 
de Engenharia Ambiental e 
Sanitária da Univali 

HOMENAGEM
No dia 19 de novembro, em Florianópolis, o 
Diretor-superintendente Administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas, foi um 
dos laureados com a Comenda do Legislativo 
Catarinense, homenagem anual da Assembleia 
Legislativa que reconhece personalidades, 
entidades, empresas e movimentos que se 
destacam no Estado de Santa Catarina.  Ao todo, 
38 pessoas foram condecoradas pelos deputados. 
O Sr. Castilho recebeu a medalha e certificado do 
deputado Patrício Destro (na foto, à esquerda).

No dia 6 de novembro, o engenheiro e analista de Meio Ambiente da Portonave, 
Guilherme Schetinger, foi à Universidade do Vale do Itajaí (Univali) participar 
das comemorações dos 20 anos do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 
universidade. 

Ele ministrou uma palestra em que abordou as experiências atuais e as perspectivas 
futuras do mercado de trabalho relacionadas ao curso. Em seguida, foi promovida 
uma mesa redonda entre alunos, egressos e professores acerca da profissão. “Foram 
tratadas as diferentes possibilidades de atuação do engenheiro ambiental no mercado 
de trabalho, ressaltando a capacidade de atuação desse profissional com outros de 
diferentes formações na busca da qualidade ambiental dos empreendimentos e 
instituições”, comentou Schetinger.

Segundo o analista, o compartilhamento de experiências práticas no ambiente 
acadêmico é fundamental para fomentar o desenvolvimento dos profissionais que 
estão no mercado ou que irão ingressar em um futuro próximo. “Estimular novos 
modos de controle e melhoria ambiental contribui para o desenvolvimento de ideias e 
melhorias em diversos empreendimentos, não apenas portuários”, concluiu.

Em dezembro, a premiada Galeria 
Portonave apresenta a exposição O Homem 
ao Vaso, da ceramista Ângela Gorke, e 
curadoria de Rosiane Serafim. Ao todo, são 
19 peças de variados tamanhos e desenhos 
que destacam a beleza revelada por meio da 
técnica de esmaltação.

A abertura da exposição foi realizada no dia 
4 de dezembro, às 16 horas. Os visitantes 
de fora da Portonave podem prestigiar o 
evento e agendar sua visita pelo telefone 
(47) 2104-3473.

Exposição 
de vasos
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NASCIMENTO
• Natan Kaique dos Santos (Manutenção) foi pai de Ana Paula 

Aparecida dos Santos em 24/10.

• Eduardo da Silva (Operacional) foi pai de Pedro Antônio Custódio 
da Silva em 8/11.

• Ronaldo Luis Ignacio Junior (Operacional) foi pai de Clara Vieira 
Ignacio em 21/11.

• Everton Malaquias de Oliveira (Operacional/Iceport) foi pai de 
Thalles Gabriel Rosa Malaquias em 21/11.

Casamentos 
• Wagner da Silva Custódio (Armazém) se casou 

com Lediane Goulart em 12/11. 

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

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Para quem se interessou por esse livro, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza um exemplar para 
empréstimo (localizado na prateleira referente a Ciências Sociais na cor vermelha). Vale lembrar que o acervo 

do Espaço é composto por doações. Faça parte deste time, compartilhe informações doando um livro.
Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal

Bibliotecária CBR14/771

Portos eTerminais do Brasil
E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

Dicas para fazer leitura dinâmica 
A leitura dinâmica ou leitura rápida constitui-se de vários métodos que 
buscam aumentar a velocidade da leitura, mantendo o entendimento e a 
retenção de informações.

Seguem abaixo algumas dicas para fazer a leitura dinâmica:

1    Afaste-se de ruídos e aparelhos eletrônicos – Para uma boa concentração é 
necessário o maior silêncio possível;

2  Treine seus olhos para ampliar o foco do que está lendo – Controle o 
movimento dos olhos. Ler não é um processo linear, os olhos dão pequenos 
“saltos”, quando “fotografam” partes do texto em que estão focados. Esse foco 
dura, numa média de leitura normal, meio segundo. Para fazer leitura dinâmica, 
é preciso diminuir esse tempo e “fotografar” um campo mais amplo em uma 
menor quantidade de vezes;

3     Elimine o hábito de pronunciar palavras – É muito comum acompanharmos 
a leitura com a pronúncia sonora ou mental daquilo que lemos, o que prejudica 
fazer a leitura dinâmica. A capacidade de compreensão também é afetada pelo 
hábito de pronúncia, pois o cérebro estará ocupado executando a pronunciação 
e não se concentrará o suficiente para assimilar a interpretação do texto em si.

A indicação deste mês é o livro Portos e Terminais 
do Brasil, escrito por Flávio Roberto Berger, 
com fotografias do autor e de Vanda Rodrigues 
Cerqueira. É um livro trilíngue (português, inglês 
e mandarim), destinado às empresas ligadas 
direta ou indiretamente ao setor portuário, 
faculdades de comércio exterior, órgãos 
públicos, profissionais portuários e a todos que 
desenvolvem ou demonstram interesse por tais 
atividades portuárias no Brasil, um segmento 
vital para o desenvolvimento da nação.

É uma publicação com história e dados 
sobre localização, área de influência, acessos, 
profundidade, segurança, comunicação, estrutura 
de apoio, equipamentos, cargas predominantes, 
terminais privados, operadores portuários, 
estaleiros, projetos de expansão e informações 
úteis de cada porto localizado no país.

 Formaturas
• Bruna Suelen Cardoso (Faturamento) se formou em Administração 

em 2/5.

• Carlos Leandro Assini, Analista de SGI Sr., concluiu a Pós-Graduação 
Lato Sensu – Especialização em Engenharia de Segurança do 
Trabalho em 7/11.
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