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4A cada novo ano que se inicia, projetamos novos objetivos 
profissionais, avaliamos o rumo das nossas carreiras e as 
metas pessoais. Desejo que 2019 proporcione a todos equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional, destaque o momento da 
carreira de cada um e que os caminhos se abram para a 
realização do planejado, com muita segurança.

Nesta edição, celebramos o Dia do Trabalhador Portuário. 
Parabéns a todos que com muita capacidade técnica, empenho 
e trabalho em equipe, têm sido capazes de gerar resultados 
positivos e manter a sustentabilidade do negócio. No atual 
cenário de rápidas transformações e complexidade, somente 
equipes eficientes constroem empresas de destaque. Um time 
de profissionais comprometidos, capaz de conjugar diferentes 
competências e habilidades, é determinante para alavancar os 
resultados necessários ao desenvolvimento das organizações.

Aliando a isto um planejamento estruturado e o uso 
adequado das novas tecnologias de maneira coerente com 
nossa missão, visão e valores, estaremos preparados para 
atender às demandas do mercado que nos serão exigidas nos 
próximos anos.

O diálogo amplo e a busca 
por soluções criativas serão 
a base para desenvolver um 
ambiente inovador, nos manter 
à frente e ocupar os espaços 
que a dinâmica do mercado nos 
proporciona.
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O  C A M I N H O  D O  C O N T Ê I N E R

O acesso ao mercado externo é uma 
excelente chance para fazer o negócio 

crescer. No entanto, esse passo precisa ser 
dado com cautela e muitos estudos devem 
ser feitos com antecedência em relação ao 
mercado a ser desbravado. Essa fase inicial 
é complexa, pois demanda trabalho e tempo. 
Porém, ao descobrir as fontes adequadas de 
informação, o caminho para novos públicos 
fica mais fácil de ser detalhado.

A pesquisa precisa começar pelas 
diferenças históricas e culturais do 
país, quais os hábitos e preferências de 
consumo e, principalmente, entender 
que mesmo que uma empresa tenha um 
público fiel no mercado interno, lá fora 
é uma nova trajetória a ser percorrida. 
Ao mesmo tempo, participar de feiras e 
eventos internacionais é um boa escolha 
para se familiarizar com consumidores 
e fornecedores estrangeiros, visto que 
possibilita o contato com compradores de 
diversas partes do mundo.

PLANEJAR É ESSENCIAL
Com estas informações, a próxima 
etapa é fazer um Plano de Comércio 
Exterior, algo parecido com um Plano de 
Negócios, que será o guia para colocar 
em prática as ações que irão conquistar 
os novos mercados no exterior. Neste 
plano, as seguintes análises, estratégias 
e informações devem estar descritas: 
o perfil do mercado, o tipo de comércio 
exterior realizado naquele país ou região 
escolhida, os desejos da clientela, os 
canais disponíveis para a distribuição 

dos produtos, a concorrência, as chances 
do produto emplacar no mercado local 
e, por último, as barreiras tarifárias e 
econômicas que podem prejudicar a 
entrada dos produtos. 

Caso o custo acabe saindo muito 
alto ou exista qualquer requisito que 
coloque em risco o negócio, é preciso 
repensar as estratégias e avaliar os 
prós e contras. Entre as vantagens da 
exportação, está a independência do 
ritmo de crescimento da economia 
nacional e as mudanças na política 
econômica. Geralmente, as empresas 
exportadoras contam com o auxílio do 
governo para serem mais competitivas 
no cenário internacional por meio de 
benefícios, como redução tributária e a 
desoneração para a exportação. Outros 
fatores positivos são a valorização da 
imagem doméstica do produto e da 
empresa e a diversificação, que torna 
menos vulnerável a imprevistos em 
ambos os mercados.

MERCADO EXTERNO, 
UM DESAFIO QUE PRECISA 
DE MUITO PLANEJAMENTO
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M E R C A D O

O engenheiro de produção Carlos Assini, 
que atua no Sistema de Gestão Integrado 
da Portonave, ministrou uma palestra sobre 
o papel de sua profissão na sociedade para 
acadêmicos e professores da Universidade 
do Vale do Itajaí (Univali) no dia 6 de 
dezembro.

A conversa fez parte da programação da 
Semana da Engenharia de Produção da 
Univali (SEProd), realizada em alusão ao 
Dia do Engenheiro de Produção (17 de 
dezembro). 

Assini contou como é o cotidiano e 
quais são os desafios do engenheiro de 

produção em um terminal portuário, além 
de repassar as expectativas das empresas 
com os profissionais da área. “O objetivo 
foi debater a importância da garantia de 
qualidade, da melhoria de processos e da 
gestão de projetos para a área de prestação 
de serviços portuários e logísticos”, explica.

Após a palestra, abriu-se tempo para 
perguntas e ao final do evento foi sugerida 
uma agenda norteadora de ações voltadas 
à interação entre universidade e mercado. 
“A ideia foi definir algumas diretrizes para o 
curso, baseando-se na troca de experiências 
com os participantes, contribuindo para o 
desenvolvimento de todos”, argumenta.

Palestra na Univali explica a importância 
da Engenharia de Produção na sociedade 

Por que você escolheu este caminho 
dentro da Engenharia?

CA – O interesse pela área surgiu 
quando observava meus pais e avós 
no desenvolvimento das empresas que 
eles criaram. A quebra de paradigmas, a 
busca constante pelo desenvolvimento 
dos processos produtivos e a entrega de 
qualidade me inspiraram a buscar uma 
profissão que estivesse alinhada a esses 
princípios. 

Como é o trabalho diário de um engenheiro 
de produção?

CA – O engenheiro de produção atua em 
algumas áreas de conhecimento. De maneira 
geral, consiste em propor procedimentos e 
sistemáticas que racionalizam o trabalho, 
aperfeiçoando a prestação do serviço 
e ordenando as atividades financeiras, 
logísticas e comerciais da empresa. É 
uma atividade que exige resiliência para 
lidar com as dificuldades da gestão das 
empresas, raciocínio lógico, visão sistêmica 
e persistência na busca da melhoria dos 
processos.

E como este trabalho é aplicado dentro da 
Portonave?

CA – É aplicado em inúmeras ações. 
Assessorar na implementação do 
Planejamento Estratégico, orientar os 
gestores durante a elaboração dos planos 
de cada departamento, contribuir para o 
cumprimento dos requisitos normativos 
da ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Meio 
Ambiente) e OHSAS 18001 (Segurança 
e Saúde Ocupacional) e monitorar os 
indicadores, estimulando a análise crítica e 
tomada de ações para correção, entre outras 
funções. Por fim, um dos principais papéis do 
engenheiro de produção é atuar na análise e 
na solução dos problemas.

Quer saber o que faz um engenheiro de produção? Nós conversamos com o responsável pela área na Portonave!

ENTREVISTA - CARLOS ASSINI
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Portonave participa do evento
O diretor-superintendente administrativo 
da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, 
foi um dos painelistas do evento Fábrica 
360°, realizado pela agência Fábrica de 
Comunicação, prestadora de serviços para 
a comunicação corporativa da Portonave.

Ele apresentou o case da Portonave, 
explicou detalhes sobre a transformação 
de Navegantes após a implementação 
do Terminal e o papel da comunicação 
corporativa para que essa mudança 
fosse benéfica para o município. “Nós 
conseguimos mudar a narrativa, viramos 

parceiros de quem no início nos via com 
desconfiança. Uma comunicação bem 
direcionada fez toda a diferença nesse 
processo”, argumenta. 

Além dele, outros executivos de empresas 
como Klabin, Engie e demais profissionais 
da comunicação participaram do encontro 
e puderam compartilhar experiências, 
trocar informações e conversar sobre a 
importância da comunicação nas empresas. 
“É interessante dialogar com públicos 
distintos do segmento portuário, sempre é 
um aprendizado”, afirma o diretor.

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.

Na última edição da Revista Express 
(edição 104), o nome da empresa 

ExxonMobil saiu erroneamente como
Exxon Mobile.

Hapag-Lloyd COSCO SHIPPING R & S Blumos
Marco Schimtz, novo gerente de Steering 
da Hapag-Lloyd, esteve na Portonave no 
dia 4 de dezembro. Ele será o responsável 
pelas negociações dos contratos do 
armador com o Terminal a partir de 2019 
e veio acompanhado de Graziele Amorim 
Passarin, Operation Steering Support, e 
Alex Almeida, do M&R coordinator.

Eles foram recepcionados pelo supervisor 
comercial, Luís Lemos, e pelo analista 
comercial Marcos Borba e trataram da 
participação dos serviços que escalam em 
Navegantes, além de reforçar a parceria 
existente entre as duas companhias. “A 
visita foi importante para mantermos 
o alinhamento entre as empresas e 
seguirmos com a parceria a todo vapor”, 
destaca Lemos.

No dia 12 de dezembro, executivos da 
COSCO estiveram no Terminal para 
conhecer a estrutura e alinhar alguns 
procedimentos. O grupo foi recepcionado 
pelo analista comercial Marcos Borba e pelo 
assistente comercial Ricardo Corrêa. “O 
relacionamento com a equipe operacional 
do armador se intensifica após a visita ao 
Terminal. Eles conhecem as pessoas que 
trabalham aqui e a estrutura. É uma ótima 
oportunidade de alinhar os processos com o 
parceiro comercial”, avalia Corrêa.

No registro da visita, Marcelo Teixeira 
da Conceição, gerente de Operações e 
Equipamentos; Fernando dos Santos Silva, 
analista Financeiro; Rogério Aparecido 
Menezes Melle, gerente de Atendimento ao 
Cliente e Maria Thelane Macario dos Santos, 
coordenadora de Atendimento ao Cliente.

Um grupo de executivos da R&S Blumos 
esteve na Portonave para conhecer 
a estrutura do Terminal e reforçar o 
relacionamento entre as empresas. Eles 
foram recebidos pela assistente comercial 
Andressa Natali Alexandre.

E R R A T A
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O SONHO DE 
SER PORTUÁRIO

Existem algumas profissões que inspiram sonhos desde a infância. Para muitas 
pessoas, o trabalho portuário é uma delas. São aquelas a quem a grandiosidade da 

operação nunca deixa de encantar. Profissionais que se percebem como parte de 
uma orquestra, cujo ritmo movimenta desejos e necessidades ao redor do mundo. 

Para celebrar Dia do Trabalhador Portuário, comemorado em 28 de janeiro, a 
Revista Portonave Express conta a história de quatro profissionais do Terminal que 

realizam todos os dias o sonho de ser portuário.

C A P A
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Antes de ser auxiliar de movimentação portuária, 
Jonatas Nivaldo da Silva era operador de 
empilhadeira em uma câmara frigorífica de 
uma empresa de pescados e, desde jovem, a vida 
portuária o fascinava. “Observava com admiração 
a grandiosidade do navio. Refletia na forma 
como foi construído e na importância dele e dos 
portos para o funcionamento de toda a economia 
global”, conta. Ele complementa que a inspiração 
para o trabalho à beira-mar veio do pai. “Ele não 
trabalhava em porto, porém, era marinheiro de 
máquina em rebocador. E com grande entusiasmo 
me apresentou esse mundo marítimo”, recorda.

Hoje atuando no armazém, ser portuário para 
Jonatas significa fazer parte de coisas grandes. 

“O trabalho em equipe, a organização em bater 
metas, os equipamentos e toda a tecnologia 
e planejamento envolvidos buscando fazer o 
melhor é o que me mantém energizado! É como 
se eu fizesse parte de uma grande orquestra. 
Me sinto importante ao fazer parte de algo tão 
grandioso!”, reflete.

E aos que querem trilhar esse caminho, 
um recado: estejam cientes de que existem 
muitos desafios. “E só se vence com paixão 
e responsabilidade. Os passos firmes lhe 
garantem o êxito, a confiança lhe manterá  
focado e motivado, a gratidão deve estar sempre 
atrelada ao peito. E quanto ao reconhecimento, 
ele virá naturalmente”, conclui.

Luiz Henrique Reinert começou a trabalhar na 
Portonave, no Reefer, em 2014. Antes disso, 
trabalhou como funileiro em um estaleiro durante 
quatro anos. Pediu as contas e foi fazer cursos 
para quem sabe um dia atuar na área portuária. 
“Eu sempre quis ser portuário, tive dois tios 
portuários e tenho vários amigos de infância que 
atuam na área também”, conta. 

O auxiliar diz que sempre teve interesse nesse 
mundo. “Sempre gostei de navio, de movimentação, 
de maquinário e equipamento. Gosto tanto disso 
que não pretendo sair tão cedo, e graças a Deus eu 
consegui realizar esse sonho”, comemora.

Na rotina do dia a dia, a alegria está em apear 

e desapear navios, observar contêineres 
serem movimentados pelos guindastes, ver os 
caminhões e equipamentos circulando. “Cada 
um sabe o que quer da vida, qual profissão 
quer exercer. Eu estou muito feliz e quero me 
aposentar portuário, pois foi algo que quis há 
muito tempo”, define. 

Para quem quer seguir carreira, Luiz Henrique 
tem uma posição muito clara sobre a definição de 
trabalho. “Fazer o que gosta é o mais importante 
que tudo, não adianta olhar para dinheiro ou 
para horário. A gente precisa trabalhar com 
prazer, com aquilo que escolhemos estudar 
ou nos dedicar para se realizar na profissão”, 
aconselha.

Eloiza Adriano Medeiros começou a trabalhar na 
Portonave justamente em um 28 de janeiro, em 2008, 
como operadora do Gate. Antes, trabalhava como 
tosadora de animais em uma pet shop. “Sempre 
gostei desse universo, via nos filmes e observava 
com fascínio alguém operando máquinas e grandes 
equipamentos. Quando surgiu a notícia de instalação 
de um porto, me despertou algo e fui logo mandando 
currículo, procurando qualquer oportunidade”, 
afirma. Atualmente ela trabalha como operadora de 
veículo portuário (Terminal Tractors - TT). 

Para Eloiza, ser portuária significa fazer parte de 
uma grande engrenagem. “Eu sinto que o meu 
trabalho serve ao mundo, estou contribuindo 
para essa grande roda girar. São criações, são 

sonhos, são desejos de outras pessoas que são 
encaixotadas em um contêiner e despachadas pelo 
planeta. Eu contribuo com isso”, reflete.

A recomendação que ela deixa a quem quer 
ingressar na carreira é a mesma que segue 
continuamente dentro da Portonave: ser 
determinada. “Quando entrei, já estava de olho 
na operação de máquinas e equipamentos, mas 
consegui a vaga para o Gate. Enquanto isso, 
ao longo dos anos, ganhei conhecimento e 
experiência, me preparei e aproveitei as chances 
de conquistar uma vaga nesta função. Daqui pra 
frente, o caminho é o mesmo, me capacitar para 
operar equipamentos maiores, como transtêineres 
(RTGs) e até mesmo um portêiner”, idealiza.

Atuando na área portuária desde a década de 1970, 
Luiz Carlos Pereira viu muitas coisas mudarem 
no setor. Trabalhou na estiva, na capatazia, em 
serviço de bordo, em armazéns e demais áreas que 
o permitem hoje ter uma visão ampla e histórica do 
significado de ser portuário. “Quando comecei em 
Santos era trabalho pesado mesmo. Ainda bem que 
hoje tudo mudou, está mais moderno, com tecnologia 
e mais segurança para os trabalhadores”, afirma. 

Ele veio do litoral paulista para trabalhar na 
Portonave como operador de vários equipamentos 
e também para compartilhar a sua experiência 
com os funcionários do Terminal recém instalado 
na cidade. “Vim para cá também por curiosidade, 
queria vivenciar a região”, relembra.

Segundo Luiz Carlos, ser portuário não pode ser 
definido em apenas uma palavra ou um sentimento. 
“É família, é carinho, é ter consideração pelos 
amigos, é amor e às vezes é dor também. A 
gente luta contra os contratempos, tem algumas 
frustrações, mas no final é muito bom, me sinto 
realizado. Cada dia é uma novidade, sempre tem 
algo diferente a cada atracação de navio”.  

Após anos atuando na Portonave, o que mais 
orgulha Luiz é poder passar o conhecimento 
para todos. “Eu acho que vou deixar um 
legado, mostrar para todos que vale a pena 
tentar. A conquista não é difícil, mas tem que 
ser batalhada, tem que lutar sem pensar em 
desistir”, define.

JONATAS NIVALDO DA SILVA | Auxiliar de movimentação portuária

LUIZ HENRIQUE REINERT | Auxiliar de movimentação portuária

ELOIZA ADRIANO MEDEIROS | Operadora de veículo portuário

LUIZ CARLOS PEREIRA | Operador instrutor
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Beleza em madeira
Marcos aprendeu a transformar coisas brutas em beleza. Ao 
cortar, lixar e esculpir, toras de madeira se tornam objetos e 
móveis. A habilidade também é capaz de converter estresse 
em relaxamento. “Em 2015, para ajudar a controlar a minha 
ansiedade, por recomendação médica comecei a fazer trabalhos 
manuais”, explica.

A prescrição foi certeira: “Foi uma mudança de vida positiva, 
hoje tenho um passatempo prazeroso que ocupa a minha mente. 
Melhorou a minha vida emocional, me tirou do ócio e usa da minha 
criatividade para algo útil e com retorno financeiro”, afirma.

Marcos foi aprendendo a fazer as peças instintivamente, 
assistindo a muitos vídeos na internet, mas nunca chegou a fazer 
cursos de marcenaria. “Minha família sempre me apoiou muito e 
meu irmão é um dos maiores incentivadores”, conta.

No entanto, para melhorar a técnica e se profissionalizar, ele 
pretende fazer cursos. “Quem sabe no futuro montar uma 
marcenaria e poder ensinar outras pessoas a trabalhar com 
madeira”, reflete.

Atualmente, a rotina entre a marcenaria e o trabalho no Terminal 
é corrida, com muitas encomendas, porém muito satisfatória. 
“Em primeiro lugar vem o trabalho na Portonave, depois, com 
o tempo que sobra, posso me dedicar à arte, como gosto de 
chamar”, finaliza.

A série O Outro Lado apresenta neste mês os talentos 
do operador de veículo portuário Marcos Antônio 
Lopes, que descobriu na marcenaria rústica uma 
habilidade natural e terapêutica.

Você também tem um talento que desenvolve fora do Terminal ou da Iceport? Mande um e-mail para comunicacao@portonave.com.br 
para que seus colegas possam conhecer seu outro lado
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SEGURANÇA A BORDO DE EMBARCAÇÕES

R E G R A S  D E  O U R O  D A  S E G U R A N Ç A
na Express

Quando a bordo dos navios, tenha em mente que você está trabalhando 
em um ambiente não controlado pela Portonave. Muitas vezes os riscos 
das embarcações fogem da gestão da empresa e, portanto, cabe a você 
percebê-los e intervir imediatamente. 

• Ao acessar ou deixar a embarcação, utilize sempre o corrimão. Uma 
queda na escada pode resultar em graves lesões;

• Trabalhe sempre em equipes de duas ou mais pessoas. O trabalho 
solitário não é permitido;

• Mantenha o ambiente sempre organizado. Não deixe varões, macacos e 
castanhas espalhados nos corredores e plataformas;

• Utilize os equipamentos de proteção individual obrigatórios (roupas 
refletivas, óculos de segurança, calçado, capacete com jugular, protetor 
auditivo e luva de segurança);

• Em atividades em locais com risco de queda, o uso de cinto de segurança 
com talabarte duplo é obrigatório. Caso tenha dificuldades com a 
ancoragem, solicite apoio da equipe de segurança para instalação de 
linhas de vida ou o uso da gaiola (jaú);

• Atenção total durante a movimentação de cargas, transite sempre a 
contra bordo para evitar riscos desnecessários;

• Grande parte das lesões durante atividades de peação e despeação 
são decorrentes de prensamento de mãos e dedos. Portanto, atenção 
redobrada no manuseio de chaves, macacos e varões.

Disponibilizadas em diversas ações 
da Portonave, as Regras de Ouro da 
Segurança é uma apresentação com 
10 regras simples e inegociáveis que 
reforçam atitudes voltadas a garantir 
a segurança das atividades realizadas 
no Terminal. Em cada Revista Express, 
apresentamos uma nova regra. Nesta 
edição, explicaremos a oitava regra, 
que trata da segurança dentro das 
embarcações.

S E G U R A N Ç A

Portonave realiza 28 treinamentos de emergência em 2018
A equipe de Segurança do Trabalho encerrou 2018 com um total de 28 exercícios 
simulados. Entre os cenários de emergência, destacam-se resgate em altura, 
combate a incêndio e atendimento a emergências químicas.

O último treinamento, realizado em dezembro, foi dedicado a situações de 
emergência com amônia, no qual foi utilizada amônia de verdade. As práticas 
envolveram familiarização com equipamentos de proteção, acesso a um 
ambiente saturado com amônia, combate com água utilizando esguicho acoplado 
ao caminhão dos bombeiros, resgate de vítimas e estruturação do Sistema de 
Comando de Incidentes.

O treinamento foi ministrado pela empresa Gaspotech Engenharia, em conjunto 
com o técnico de Segurança do Trabalho Tarsis Maciel Pereira, com o apoio do 
engenheiro de Segurança e Meio Ambiente Marcos Casagrande Bitencourt.

“Além de treinar as equipes nos procedimentos de emergência, o exercício 
teve como objetivo desmistificar alguns pontos em relação a amônia e dar 
maior confiança aos profissionais para enfrentarem uma possível emergência”, 
explica Marcos.
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E S P E C I A L  –  F E S T A  N A T A L I N A

SHOW DE NATAL
No dia 15 de dezembro, a Portonave celebrou o 

seu final de ano com a tradicional Festa Natalina 
para os profissionais e suas famílias. A estrutura do 
evento foi montada no estacionamento principal da 
empresa e contou com atrações para todas as idades, 
entre brinquedos infantis, atividades recreativas e 
atrações culturais. 

Quem conduziu os shows foi o performer Felipe Ponte, 
que é músico, palhaço e equilibrista. Tocaram com 
ele os músicos Léo do Carrón e Afonso do Teclado. 
O músico Iuri Nascimento, que é também educador 
físico na Portonave, deu uma palhinha tocando três 
canções para a plateia. 

As crianças e adolescentes do projeto Dançando 
Além do CEU, uma realização do Instituto Portonave 
de Responsabilidade Social com a coreógrafa 
Biânca Alcântara, se apresentaram com uma 
coreografia e duas canções. Outras atrações foram 
os profissionais da Portonave Ademilton Magalhães, 
que subiu ao palco com o colega Renan  Vilasante e a 
filha Adna Magalhães.

Por fim, Marcos Antônio Lopes, também profissional 
do Terminal, subiu ao palco para apresentar seus 
talentos como artesão de marcenaria rústica. A 
abertura do evento ficou por conta do Coral Portonave. 
A Festa Natalina foi celebrada das 14h às 20h.

C O N F I R A  A S  F O T O S
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SHOW DE NATAL
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E S P E C I A L  –  S E G U R A N Ç A

Uma prova de garra, coragem e superação. O Iº Desafio 
de Brigadistas da Portonave movimentou o Terminal 

no último dia 15 de dezembro. A competição reuniu cinco 
equipes e teve como objetivo valorizar os Brigadistas e 
promover a integração entre os participantes. 

A disputa contou com um jogo de perguntas sobre 
primeiros socorros e cinco provas práticas, entre elas, 
combate a incêndio, combate a incêndio com extintor, 
resgate de vítima em espaço confinado, subir em torre, 
içar mangueira e montar estabelecimento para combate 
ao fogo. “Muito mais do que uma competição, o Desafio 

dos Brigadistas foi um momento de confraternização. Por 
trabalharem em locais e turnos diferentes, muitos deles 
se conheciam de forma mais superficial”, explica Marcos 
Casagrande Bitencourt, engenheiro de Segurança do 
Trabalho da Portonave.

Segundo o engenheiro, eventos como este possibilitam que 
profissionais que trabalham na operação, na manutenção 
e em áreas administrativas possam atuar juntos. “Ser 
Brigadista é uma decisão de cada profissional e eles não 
ganham a mais por isso. No fim, é gratificante observar o 
empenho e a vontade dos profissionais”, conclui.
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O brigadista é responsável pelas 
ações urgentes em casos de 
princípios de incêndio e por prestar 
os primeiros socorros antes da 
chegada do Corpo de Bombeiros 
ou Samu. Qualquer trabalhador da 
empresa pode se inscrever para 
ser um brigadista, basta ter vagas 
disponíveis na equipe. Para a 
seleção, são avaliadas, entre outras 
questões, as condições de saúde dos 
candidatos.

Outra função dos brigadistas é 
auxiliar os bombeiros civis na 
montagem de linhas de mangueiras 
e no combate aos incêndios que 
possam ser controlados com 
recursos internos. Também cabe 
aos profissionais alertar para a 
necessidade de abandono do local 
em caso de sinistros e orientar os 
trabalhadores da empresa a chegar 
até o ponto de encontro mais próximo 
e seguro, garantindo que toda a área 
de risco tenha sido abandonada.

O treinamento para se tornar 
um brigadista inclui exercícios 
práticos de combate a incêndio 
com extintores, combate ao fogo 
com água, primeiros socorros, 
posicionamento de vítimas na maca, 
lançamento de mangueiras e como 
operar o caminhão dos bombeiros.

M A S  A F I N A L , 
O  Q U E  F A Z  U M 
B R I G A D I S T A ?

EQUIPE F – FOXTROT
Jotaci da Silva
Maicon Brito de Almeida
Edmilson Custódio Teixeira
Fernando Cavalli
Celestino Silva

C O N F I R A  O S  V E N C E D O R E S

EQUIPE C – CHARLIE 
Flávio Berto
Marllon Wellington Fortunato
Renato Ramos Damasceno
Raimundo P. de Souza de Andrade
Sandro Cordeiro

EQUIPE A – ALFA 
Sidnéia Ferreira dos Santos
Jonatas Cordeiro Francez
Robson Damião de Jesus
Marcos Antonio da Silva Lopes
Getúlio Patissi Júnior

1º

2º

3º
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Os atletas da Equipe de Corrida da Portonave, Jonatas Maria dos Santos, do departamento 
de Manutenção, e Giovani da Silva Garcia, da Operação, representaram o Terminal 
na 94ª Corrida Internacional de São Silvestre. Bem preparados para o desafio, ambos 
completaram os 15km de prova. A participação foi patrocinada pelo Programa Saúde 
em Equilíbrio, que incentiva a prática de atividades físicas como forma de promover a 
saúde e o bem-estar dos profissionais. 

Confira abaixo a carta de agradecimento enviada pelo Jonatas.

Ao longo da nossa vida, passamos por várias experiências marcantes. No dia 31 de 
dezembro de 2018, tive a oportunidade de viver mais uma boa experiência quando, 

eu e meu amigo Giovane, participamos da 94ª Corrida Internacional de São Silvestre. 
Vou lembrar para sempre com muito carinho deste presente que a Portonave nos deu.

A vida é assim. Está em constante movimento. A ansiedade, a preocupação e a pressão 
do dia a dia têm o poder de nos parar. Por isso, eu digo: correr é libertador.

Quando corremos a ansiedade não nos alcança, a preocupação não nos limita e não 
nos oprime. Porque cada passo é uma nova conquista, cada metro uma superação e, em 
cada segundo, há o prazer de nos sentirmos livres.

Agradeço a minha esposa, Sabrina, e ao meu filho, Benjamim, pelo apoio.

Obrigado, Candice, por esta tão preciosa oportunidade.

Obrigado, treinador Fábio, por sua dedicação e paciência.

Obrigado, Portonave, por incentivar seus profissionais a viverem o esporte.

Muito obrigado.

JONATAS MARIA DOS SANTOS

A recém criada Equipe de Remo da 
Portonave surpreendeu a torcida ao 
vencer a primeira regata de remo 
clássico em comemoração ao Dia do 
Marinheiro, organizada pela Delegacia 
da Capitania dos Portos de SC e 
Associação Náutica de Itajaí, no dia 9 
de dezembro. Competiram no amistoso 
com as equipes do 23º Batalhão de 
Infantaria de Blumenau-SC, 1º Batalhão 
de Policia Militar de Itajaí, Delegacia da 
Capitania dos Portos de SC de Itajaí e 
Grupo Escoteiros do Mar Almirante 
Tamandaré.

Nasce uma 
equipe 
campeã

Atletas da Portonave na São Silvestre
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NascimentoS

• Everton Pivatto Balbino (Manutenção) foi pai de Helena Balbino 
em 30/11/2018.

• Thiago Luciano Braga (Faturamento) foi pai de Lorenzo de 
Carvalho Amaral Braga em 11/12/2018.

• Lucas Antônio Martins (Operacional) foi pai de Samuel de Souza 
Martins em 12/12/2018.

• Leandro Roberto Amaral (Operacional) foi pai de Laura Amaral em 
17/12/2018.

• Diego de Paula (Jurídico) foi pai de Henrique Martini de Paula em 
08/01/2019.

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

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO

O acervo do Espaço é composto por doações. Faça parte deste time, compartilhe informações doando um livro e 
não esqueça de devolver os livros emprestados para que outros leitores tenham acesso.

Até a próxima e boa leitura!
Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal

Bibliotecária CBR14/771

  Não há silêncio que não termine

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

Todas as obras indicadas na 
Revista Portonave Express 
estão disponíveis para 
empréstimo no Espaço de 
Leitura. Passe por lá e confira!

A indicação deste mês é o livro Não 
há silêncio que não termine, escrito 
por Ingrid Betancourt. Filha de 
uma tradicional família colombiana 
e educada na Europa, a autora 
resolveu abandonar a segurança de 
uma vida confortável para dedicar-se 
aos problemas de seu país.

Elegendo-se deputada e senadora 
sucessivamente, Ingrid fundou em 
1998 o partido Oxigênio Verde, 
com o objetivo de trazer novas 
esperanças à política colombiana, 
marcada pela violência e corrupção. 
Interessada em promover o diálogo 
entre as diversas facções da guerra 
civil, a jovem senadora resolveu 
em 2001 lançar sua candidatura à 
presidência.

No ano seguinte, durante uma viagem 
de campanha ao único município 
governado por um prefeito de seu 
partido, a candidata foi sequestrada 

por um comando das Farc, junto com 
diversos assessores e seguranças. 
Levada para o interior da selva 
em inúmeras viagens de barco, 
caminhão e marchas a pé, Ingrid se 
viu repentinamente desligada do 
convívio dos amigos e da família, 
isolada do mundo exterior em meio a 
guerrilheiros fortemente armados.

A autora passou mais de seis anos 
em poder das Farc. Sua visível 
agonia, documentada por cartas 
e “provas de vida” em vídeo, bem 
como sua libertação numa célebre 
e cinematográfica operação do 
exército colombiano em 2008, torna 
o livro um símbolo de  esperança.

Para quem se interessou pela 
publicação, o Espaço de Leitura 
da Portonave disponibiliza um 
exemplar para empréstimo, localizado 
na prateleira referente a Biografia, 
História e Geografia – cor rosa.
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UM NOVO ANO ATRACOU NO 

NOSSO BERÇO. QUAIS CARGAS 

VOCÊ QUER MOVIMENTAR?

APROVEITE O RECOMEÇO.               

A PORTONAVE SEGUE COM 

ORGULHO DE NAVEGAR COM VOCÊ.

Portonave
2019


