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A SEGURANÇA DA PORTONAVE EM BOAS MÃOS 
COM A EQUIPE DA ONSEG

CONTROLE ADUANEIRO COMO FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO NACIONAL
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DESAFIO VENCIDO! 
11ª CORRIDA DE PRAIA PORTONAVE REÚNE MAIS DE 

DOIS MIL ATLETAS NAS AREIAS DE NAVEGANTES
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Esta revista
é uma publicação 
da Portonave.
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Tradicional Corrida de Praia Portonave 
reuniu mais de dois mil competidores

Série – Terceiros
A segurança da Portonave em 
boas mãos com a equipe da Onseg
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No desenvolvimento de nossas atividades ao longo destes 
anos, contamos com a importante participação de parceiros 
na prestação de serviços especializados e complementares. 
Essa sinergia é importante para fortalecer o nosso negócio 
e permite a interação com profissionais de outras empresas, 
que se unem diariamente ao nosso time com os mesmos 
objetivos: prestar serviços de excelência e contribuir para 
o desenvolvimento sustentável. A partir desta edição, 
passaremos a apresentar alguns desses profissionais 
parceiros, pessoas que consideramos da casa.

Ao estabelecermos parcerias empresariais, valorizamos a 
inovação, a especialização e o comprometimento com os nossos 
princípios e estratégias. Trabalhar de maneira integrada, 
com conhecimento e experiência, nos qualifica para atender 
as crescentes demandas e torna o processo produtivo cada 
vez mais eficaz.  Fazemos isso pois entendemos que para 
fazer frente ao dinamismo do ambiente no qual atuamos, 
precisamos de uma empresa com capacidade de adaptação, 
conexões estratégicas e de postura cada vez mais ágil.

As empresas e seus profissionais desenvolvem a todo 
momento atividades das mais diferentes complexidades e 
exploram oportunidades diversas. Sendo assim, precisam 
atuar de maneira integrada, observar detalhadamente 
os padrões de segurança e de qualidade para a conquista 
dos objetivos em comum. Que 
possamos manter essa sinergia 
sempre proveitosa e o respeito 
mútuo, tão positivo para nosso 
clima organizacional.

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

O trâmite que envolve a negociação de 
mercadorias no Exterior é complexo, 

cheio de detalhes e normativas. Uma das 
etapas mais importantes na exportação 
é o despacho aduaneiro, nome bastante 
falado, mas pouco compreendido por 
quem não lida diretamente com a função.

De forma bem simples, trata-se de um 
procedimento fiscal obrigatório, que 
objetiva a conferência dos dados informados 
pelo exportador para que a mercadoria 
possa ser liberada para o embarque. Essa 
conferência envolve checar se a mercadoria 
é de fato a que foi declarada, em espécie 
e quantidade, e se os impostos foram 
calculados e recolhidos corretamente.

A depender do tipo de carga, o despacho 
aduaneiro de exportação pode se dar 
via registro no Sistema Integrado de 
Comércio Exterior (Siscomex) ou por 
meio de um processo simplificado. 

DOCUMENTAÇÃO
Após realizar uma venda, as empresas 
exportadoras precisam providenciar a 
documentação exigida: nota fiscal, fatura 
comercial, romaneio de carga, registro de 
exportação, conhecimento de embarque e 
declaração de despacho.

Os dados declarados são submetidos à 
verificação do fisco e o despacho ocorrerá 
quando a carga estiver na alfândega. Se o 
fiscal fizer a conferência e não identificar 
irregularidades, o embarque será autori-
zado. A conferência poderá se dar por meio 
de três tipos de parametrização, conforme 
a situação fiscal e a capacidade financeira 

da empresa, as características da 
mercadoria e o valor dos bens. Essa 
definição cabe à Receita Federal, após o 
registro de exportação.

PROBLEMAS COM DESPACHO
Qualquer erro nas declarações ou no 
recolhimento de impostos pode causar 
problemas na parametrização e na 
verificação da carga, o que pode atrasar e até 
impedir o despacho aduaneiro, sem contar 
o risco de multas. Fica clara a importância 
do despacho no processo de exportação 
e, quanto maior for a correção no registro 
das mercadorias e no levantamento da 
documentação, maior será o sucesso na 
logística do despacho e no processo de 
exportação como um todo.

PARAMETRIZAÇÃO NA EXPORTAÇÃO
Canal Verde: mercadoria liberada 
para embarque automaticamente

Canal Laranja: documentação 
deve ser checada

Canal Vermelho: verificação 
física da mercadoria

QUER EVITAR PROBLEMAS?     
ATENÇÃO ÀS DICAS:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL                        
DA MERCADORIA
Se feita de forma incorreta, mesmo 
que sem má-fé, gera multa e distorce 
o tratamento que o produto deveria 
receber. A classificação tem como base 
a Nomenclatura Comum do Mercosul 
e pode ser consultada na tabela Tarifa 
Externa Comum, disponibilizada pela 
Receita Federal.

CONFIRA OS DADOS
Providencie a documentação completa 
exigida e confira as informações 
declaradas, para não correr o risco de ter a 
mercadoria retida.

RIGOR COM OS PRAZOS
O despacho aduaneiro envolve prazos 
que precisam ser respeitados, sob risco de 
atrasar a entrega ao cliente.

DESPACHO ADUANEIRO: 
como evitar problemas na 
liberação de sua carga
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C A P A

11ª CORRIDA DE PRAIA: 
SUCESSO E RECORDE DE INSCRITOS 

Com novo recorde de inscritos e a estreia 
de uma nova categoria, a 11ª Corrida de 

Praia Navegantes Portonave foi realizada no 
dia 17 de fevereiro. Mais de dois mil corredores 
participaram da prova, que neste ano abriu 
espaço para crianças e adolescentes, na 
Corrida Kids. As distâncias percorridas pelos 
adultos foram de cinco e 10 quilômetros. As 
crianças e adolescentes percorreram 100, 200 
e 400 metros. O percurso foi todo na areia fofa 
da Praia de Navegantes, considerada o grande 
desafio da prova.

Todos que completaram a prova foram 
agraciados com medalhas. Os primeiros 
colocados receberam também troféus e 
prêmios em dinheiro. A Supervisora de 

Suprimentos, Alexsandra Marques, foi 
a vencedora na categoria Colaborador 
Feminino 10K, colocação já obtida por ela 
em 2017. Em 2018, Alexsandra também foi 
primeira colocada, na distância 5K. 

Praticante de corrida há alguns anos, ela 
conta que o estímulo para praticar esporte 
surgiu dentro da Portonave. “Eu nunca tinha 
praticado uma atividade. Comecei com a 
corrida por causa do estímulo que existe 
na empresa. É um esporte apaixonante 
e nunca mais parei”.  Sobre a Corrida de 
Praia, ela comenta que não é uma prova 
simples. “Por ser toda em areia fofa, exige 
um certo condicionamento físico. E é uma 
prova que eu faço questão de participar, 

bem organizada e que atrai cada vez mais 
atletas”, explica. 

A Corrida de Praia Portonave é um evento 
que marca não somente o calendário 
esportivo da região de Navegantes, 
ela é conhecida nacionalmente e atrai 
competidores de diversos estados do país. 
A Corrida é promovida pela Prefeitura 
Municipal, por meio da Fundação Municipal 
de Esportes, com patrocínio da Portonave e 
da Havan e o apoio da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. A organização é da 
Corre Brasil.

Confira as categorias e os profissionais da 
Portonave que subiram no pódio. 

Tradicional Corrida de Praia Portonave reuniu mais de dois mil competidores 
e contou com uma nova categoria voltada para crianças e adolescentes
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1º lugar: Fabiana Aparecida Gerhardt Diogo – Tempo: 00:30:39
2º lugar: Jessica dos Anjos Martins – Tempo: 00:31:50
3º lugar: Bárbara Brenda Souza – Tempo: 00:33:02

1º lugar: Juci Pedro Maciel – Tempo: 00:20:08
2º lugar: Kevin de Brito da Costa – Tempo: 00:20:22
3º lugar: Jonatas Maria dos Santos – Tempo: 00:20:25

1º lugar: Alexsandra Marques – Tempo: 00:59:00
2º lugar: Suelen Bittencourt – Tempo: 01:05:31
3º lugar: Josiane Betim – Tempo: 01:15:47

ESPORTE QUE FAZ O BEM
A 11ª Corrida Rústica de Praia 
arrecadou dos competidores 

2.200 latas de leite em pó, que 
foram doadas, no dia 28 de 

fevereiro, a 24 creches da rede 
pública de ensino de Navegantes. 

Diferentemente dos outros 
anos, em que as doações se 
destinavam ao consumo nas 

escolas, neste, diretores e 
professores identificaram os 

alunos com maior necessidade, 
para que pudessem levar as latas 

de leite para casa.

Alexsandra Marques

1º lugar: Rafael Paz Rodrigues – Tempo: 00:40:35
2º lugar: Diego Buba – Tempo: 00:40:40
3º lugar: Demilson Linhares – Tempo: 00:45:18

C O L A B O R A D O R  F E M I N I N O 

C O L A B O R A D O R  M A S C U L I N O

C O L A B O R A D O R  F E M I N I N O 

C O L A B O R A D O R  M A S C U L I N O 

5K

5K

10K

10K
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M E R C A D O

Controle aduaneiro como fator 
de desenvolvimento nacional

Comemora-se no dia 27 de fevereiro o Dia 
do Agente Fiscal. Fazem parte do grupo de 
profissionais que atuam no controle fiscal 
os auditores e analistas da Receita Federal 
do Brasil. Entre as suas atribuições está o 
controle do comércio exterior, abrangendo 
todos os bens que entram e saem do 
país. “É uma grande responsabilidade, 
porque é uma atividade que visa à 
proteção da sociedade, da saúde pública 
e da economia brasileira. Há também uma 
proteção à credibilidade do Brasil e dos 
operadores nacionais, quando evitamos 
que drogas sejam enviadas para outros 
países ou evitamos a entrada de produtos 
falsificados”, destaca o Auditor da Receita 
Federal José Carlos Araújo, que atua na 
Alfândega de Itajaí.

É comum que as pessoas associem o trabalho 
da Receita à arrecadação de recursos para o 

Estado e desconheçam o maior propósito do 
controle efetuado quando se trata de aduana. 
“A arrecadação é secundária. O objetivo 
principal do controle aduaneiro é garantir 
uma concorrência leal dentro de nosso 
país, evitando que produtos ingressem 
em condições desiguais em relação aos 
produzidos em nosso território. Agindo desta 
forma, empregos serão preservados, haverá 
equilíbrio econômico e desenvolvimento 
interno. Quando há subfaturamento, 
contrabando, descaminho e ilícitos de forma 
geral, certamente alguém paga o preço. Há 
um desequilíbrio no sistema econômico e 
nosso papel é evitar que isso ocorra, para 
favorecer o desenvolvimento do país, por 
meio de um comércio exterior equilibrado”, 
explica Araújo.

A orientação do trabalho da Receita Federal 
tem sido buscar também, além do equilíbrio 

e da igualdade nas operações do comércio 
exterior, a agilidade no fluxo das cargas. 
“Quando imprimimos agilidade, o benefício 
se estende a todos os envolvidos, sejam os 
intervenientes ou os próprios terminais 
portuários, que lucram com o giro de carga. 
Medidas como o Operador Econômico 
Autorizado, Portal Único de Comércio 
Exterior e a utilização do Gerenciamento de 
Riscos colocam a instituição na vanguarda 
mundial no que se refere ao controle 
aduaneiro com agilidade”.

A Alfândega de Itajaí tem 94 funcionários, 
entre auditores fiscais, analistas tributários 
e agentes administrativos, e atende um 
total de quinze recintos na região. É a única 
do Brasil que atende simultaneamente 
aeroporto internacional de passageiros 
e carga, navios de cruzeiro e portos, 
abrangendo todos os modais.

PORTONAVE É CERTIFICADA OEA
Em 2016, a Portonave foi certificada pela Receita Federal do Brasil como Operador 
Econômico Autorizado (OEA), título dado aos intervenientes do comércio exterior 
com baixo grau de risco em suas operações, seja no que se refere à segurança 
física das cargas ou ao cumprimento de obrigações aduaneiras e tributárias. A 
Portonave foi o primeiro terminal portuário do país a atender as exigências da 
Organização Mundial das Aduanas e, assim, obter o certificado.
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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 passou pelo Terminal no último mês.

Klabin visita Portonave de olho nos negócios em 2019

Lojas Marisa no Terminal Ain Global faz visita

ExxonMobil em Navegantes

Duas comitivas da Klabin visitaram a Portonave no mês de 
fevereiro. No dia 13, estiveram no Terminal a Gerente de Logística 
Internacional da Klabin, Mariana Figueiredo Gioia, juntamente com 
a Coordenadora de Shipping Andreza Paula de Rolim Oquendo. 
Elas foram recebidas pelo Supervisor Comercial Luís Lemos e pela 
Analista Comercial Isabela Favaro. Além de conhecerem a estrutura 
e os procedimentos da Portonave em mais detalhes, foi tratado 
sobre os volumes de operações estimados para 2019. “A Klabin é 
um cliente muito importante para a Portonave. Toda aproximação 
busca crescimento mútuo e geração de bons negócios”, comenta o 
Supervisor Luís Lemos.

Outro grupo de profissionais da Klabin já havia estado no 
Terminal no dia 11. Lodario Francisco da Silva Bley, Fabiano 
Lemos de Oliveira, Carlos Henrique de Castro, André Marciano 
de Andrade, Pamela dos Santos e João Rodrigo da Costa atuam 
nas áreas operacional, logística e financeira da Klabin e foram 
recebidos pela Analista Comercial Isabela Favaro para conhecer a 
estrutura da Portonave. 

Um time de profissionais da Ain 
Global esteve na Portonave, no 
dia 7 de fevereiro, para uma visita 
de relacionamento comercial e 
apresentação da estrutura do 
Terminal. O grupo foi recebido 
pela Assistente Comercial 
Andressa Alexandre. No registro, 
os analistas de comércio exterior, 
Pedro Henrique Gaieuski e Letícia 
Luciane Buzzi, e os Assistentes de 
Comércio Exterior, Vitor Paholski 
Duarte e Letícia Cezerino Bento.

Sidnei Cezar Mendes, James 
Edward Trevathan III e Juliana 
Cristina Viana, respectivamente 
LA Logistics & Distribution 
Manager, Americas Solids L&D 
Manager e Solids Logistics 
and Distribution Supervisor 
da ExxonMobil, estiveram no 
Terminal no dia 15 de fevereiro. 
Foram recebidos pela Assistente 
Comercial Andressa Alexandre 
e pelo Analista Comercial 
Carlos Lima. A visita tinha como 
objetivo estreitar as relações 
comerciais entre as empresas 
e apresentar a estrutura da 
Portonave.

A Portonave recebeu no dia 13 de fevereiro a visita de representantes 
das Lojas Marisa e da FGL Global Logística, que atua como agente 
de cargas da rede de lojas. As Lojas Marisa têm feito operações 
mais frequentes com a Portonave, desde uma parceria firmada 
entre as empresas em 2017. A equipe de profissionais que esteve no 
Terminal atua na área de logística da empresa e, por isso, tinha muito 
interesse em compreender melhor como funcionam as operações da 
Portonave. 

Além da Gerente Regional de Logística da Marisa, Eny Hsu, 
participaram da visita os Coordenadores de Operações Logísticas 
de Blumenau e Navegantes, Cícero Lima da Silva e Adelar 
Ivastcheschen. Estava no grupo também Daniel Ricardo Bastos, 
Gerente da FGL Global.  
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O Brasil exporta produtos de origem animal 
para mais de 180 países. É um dos principais 
exportadores do mundo. As cargas de origem 
animal exportadas necessitam do Selo de 
Inspeção Federal (SIF), do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
que atesta a qualidade dos produtos e o 
atendimento de normativas sanitárias e 
tecnológicas, conforme legislações nacionais 
e internacionais.

Quando o estabelecimento possui SIF, 
automaticamente está habilitado para operar 
cargas destinadas aos países da Lista BR. 
É assim não apenas para os produtores, 
mas também para os entrepostos, como 
a Câmara Frigorífica da Portonave. Essa 
lista reúne países que entendem que o 
sistema de inspeção do Brasil é suficiente 
para garantir a sanidade dos produtos, não 
demandando exigências específicas ou 
adicionais.

Por outro lado, quando as cargas se 
destinam a países que elencam exigências 
especiais, é necessária habilitação específica. 
Se essas exigências se aplicam também 
aos entrepostos, então a Câmara da 
Portonave precisa solicitar a habilitação ao 
Serviço de Inspeção Federal. “Os requisitos 
particulares exigidos por alguns mercados 
podem ir desde uma documentação até 
regras diferenciadas sobre controle de 
temperatura e rastreabilidade dos produtos. 
A habilitação garante que a Câmara atende 
essas exigências e transmite a confiança 
de que nossos processos são seguros e 
estão conforme os requisitos pertinentes”, 
explica André Koch, Supervisor de 
Logística da Câmara.

A partir da solicitação, o Sistema de 
Inspeção Federal verifica a documentação 
da Câmara e o atendimento ou não das 
condições atreladas à habilitação específica 
desejada. Dependendo do caso, é necessária 

uma missão de habilitação, com visita 
de representantes do país ou do bloco 
econômico em questão para conhecerem e 
auditarem a Câmara e seus procedimentos. O 
trâmite de habilitação específica tem duração 
variável, conforme o grau de exigência do 
mercado que se pretende alcançar. 

Atualmente, a Câmara Frigorífica da 

Portonave trabalha na habilitação para o 
mercado chinês e esse processo iniciou há 
dois anos. “Os processos de habilitação 
exigem minúcia, paciência, mas são 
altamente relevantes para os negócios 
da Câmara e da Portonave. Cada nova 
habilitação representa um novo mercado 
e um novo leque de oportunidades”, 
finaliza Koch.

Habilitações agregam 
confiança à Câmara Frigorífica

C Â M A R A  F R I G O R Í F I C A

União Europeia Rússia Chile Mercosul China (em andamento)

H A B I L I T A Ç Õ E S  D A  C Â M A R A  F R I G O R Í F I C A
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Luvas de segurança: a importância do 
modelo adequado a cada atividade
A importância do correto uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
é conhecida por todos. Sem os EPIs, os 
trabalhadores que desempenham algumas 
funções ficam expostos a riscos e a doenças 
ocupacionais que podem comprometer suas 
capacidades, sua saúde e, em casos mais 
graves, até mesmo sua vida.

Entre os Equipamentos de Proteção 
Individual, estão as luvas de segurança. 
“Assim como ferramentas, existem luvas 
apropriadas para cada atividade. Os 

trabalhadores devem estar atentos aos 
riscos da tarefa e o modelo correto de luva 
a ser utilizado”, orienta o Engenheiro de 
Saúde e Segurança Marcos Casagrande 
Bitencourt.

A definição dos modelos apropriados a 
cada função inicia pela identificação dos 
riscos pertinentes a cada atividade, como 
corte, perfuração, choque elétrico, riscos 
decorrentes de produtos químicos etc. 
Identificados os riscos, a equipe de segurança 
avalia o modelo de luva ideal para proteger o 

trabalhador naquelas condições. Faz-se então 
uma pré-seleção de modelos, com diferentes 
fornecedores, e algumas amostras passam 
por uma etapa de testes, para avaliação da 
durabilidade e conforto. Finalizado o teste 
e aprovado o modelo pelos usuários, aquela 
luva é inserida na matriz de EPIs.

Está em dúvida sobre qual luva é mais 
indicada para sua atividade? Fique atento 
aos símbolos e às orientações marcadas 
no dorso ou na etiqueta das luvas. Os mais 
comuns são:

S E G U R A N Ç A

Proteção contra risco mecânico (representado por 
um martelo)

A – Resistência à abrasão
B – Resistência ao corte por lâmina
C – Resistência a rasgamento
D – Resistência à perfuração

LUVA PARA PRODUTOS QUÍMICOS

Adequada para trabalhos com 
peças sujas de óleo e graxa. 

Baixa resistência mecânica. Não 
adequada para manuseio de 

objetos pesados ou ferramentas.

LUVA CONTRA RISCOS MECÂNICOS

Máxima resistência contra 
abrasão, corte e rasgamento. 
Não apropriada para trabalhos 

com produtos químicos ou 
atividades a quente.

LUVA DE SOLDA

Adequada para atividades com 
solda TIG, MIG/MAG e oxicorte. 

Apesar da boa resistência 
mecânica, não é adequada para 

movimentação de materiais devido 
à limitação dos movimentos.

LUVA DE SOLDA

Indicada para atividades com 
uso de esmerilhadeira para 

desbaste e corte.

LUVA DE VAQUETA

Indicada para trabalhos gerais 
de movimentação manual de 

cargas. Não indicada para 
atividades com risco de corte.

Não indicada para manipulação 
de produtos químicos.

Proteção contra calor (representado por uma chama)

A – Propagação de pequenas chamas 
B – Calor de contato 
C – Resistência ao calor convectivo
D – Resistência ao calor radiante
E – Resistência a pequenos salpicos de metal fundido
F – Resistência a grandes salpicos de metal fundido

Proteção contra agentes químicos (representado por 
um recipiente para produtos químicos)

Resistência contra produtos químicos não gasosos, 
potencialmente perigosos em caso de contato contínuo.

Os níveis de resistência vão de 1 a 4 (1 a 5 para corte), sendo 
“1” baixa resistência e “4” ou “5” alta resistência Os níveis de resistência vão de 1 a 4, sendo “1” baixa 

resistência e “4” alta resistência

E N  3 8 8 E N  4 0 7

A B D C

3 1 1 0

4 5 4 2 3 2 4 3

4 3 4 4 3 1 3 2

A B D C E F

4 3 3 3 4 X 4 1 3 2 4 4

ALGUNS EXEMPLOS DA PORTONAVE:
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PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA

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

Incêndio, acidentes de trabalho, vazamento de produtos 
perigosos; não importa se você é parte da equipe de resposta 
ou não, é sua obrigação agir o mais rápido possível para que 
os danos sejam minimizados.

• Ao identificar uma situação de emergência, comunique 
imediatamente o Centro de Controle de Operações de 
Segurança (CCOS) através do ramal 3493;

• Ao ouvir o alarme de abandono, desligue todos os 
equipamentos e deixe o seu local de trabalho em 
condições seguras;

• Se estiver movimentando cargas, apoie o contêiner 
no piso e desligue o equipamento; jamais abandone a 
máquina com a carga suspensa;

• Deixe o local de trabalho de forma calma e ordenada, 
sempre atento as rotas de fuga;

• Quando no prédio administrativo, não utilize os 
elevadores, procure sempre as escadas;

• Dirija-se para o ponto de encontro mais próximo e seguro 
e aguarde novas orientações.

Disponibilizadas em diversas ações da Portonave, as Regras de Ouro da Segurança 
contemplam 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 décima e 
última regra, que descreve o Procedimento de Emergência.

S E G U R A N Ç A
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Mestre de obras e mestre-cuca
Um mestre de obras fascinado por testar novas 
receitas e sabores. Assim é Ademilton Gonçalves 
Magalhães, 43 anos de idade, há mais de dois anos 
Mestre de Obras na Portonave, onde é responsável 
pelos serviços de manutenção, integrando uma 
equipe de mais de 20 profissionais diretos, além dos 
indiretos.

Quando não está na Portonave, Ademilton administra 
uma loja de salgados junto com a esposa Lina e a filha 
Adna. Além da produção sob encomenda, a família 
vende uma média de 10 mil salgados por mês no 
balcão da loja. O carro chefe é a coxinha de frango, 
mas o cardápio é variado, com diversas opções de 
salgados fritos e assados, além de doces e bolos.

No começo, a produção era feita em casa. A loja Mag’s 
Salgados surgiu quando o produto da família ficou 
conhecido, “caiu no gosto” dos clientes e o negócio 
aumentou de proporção. A proposta era vender um 
salgado bom e a preço justo. “Fomos os primeiros 
em Navegantes a vender salgado a um real e até hoje 
temos salgado a esse preço”, conta Ademilton.

A família se divide nas funções e forma uma verdadeira 
equipe. A esposa Lina é responsável pela cozinha, junto 
com uma auxiliar, e a filha Adna cuida do administrativo 
da loja e atende no balcão. Já Ademilton, prepara 
receitas e cria novos sabores. “Adoro testar sabores 
e criar os salgados. Gosto de misturar os sabores do 
Mato Grosso, de onde vim, que tem uma culinária bem 
típica, com os gostos aqui de Santa Catarina. E depois 
ver alguém saborear com satisfação uma receita que eu 
criei”, comenta com prazer.

Sobre conciliar trabalhos tão distintos, ele vê de forma 
positiva para a sua qualidade de vida, pois vive uma 
renovação contínua de disposição “O complemento 
financeiro é importante, lógico. Mas o que vejo de 
mais positivo nessa jornada é sair do estresse de uma 
função e entrar em outra totalmente diferente. Isso 
me faz relaxar e me deixa mais disposto cada vez que 
assumo cada um dos papeis no meu dia a dia”, explica.

E quem pensa que a dupla tarefa deixa Ademilton 
sem tempo para hobbies e novos projetos, se engana. 
Ele ainda gosta de passar tempo tocando violão e 
cantando com a filha e pretende um dia conhecer o 
Brasil em cima de uma moto, outra de suas paixões. 
O negócio de salgados, no futuro, planeja deixar para 
os filhos, Adna e Filipi, mas o mestre-cuca garante que 
nem assim deixará a culinária de lado.

Nesta edição, a série O Outro Lado conta a história de Ademilton 
Gonçalves Magalhães, Mestre de Obras da Portonave que, junto com 
a família, tem uma loja de salgados e muitos sonhos para o futuro.

Você também tem um talento que desenvolve fora do Terminal? Mande um e-mail para comunicacao@portonave.com.br para que 
seus colegas possam conhecer seu outro lado
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A Portonave recebeu, no dia 20 de fevereiro, 
o Selo Empresa Legal 2018, pela participação 
no Programa Aprendiz Legal, da Fundação 
Roberto Marinho. Em Santa Catarina, o 
Programa é implantado pela organização 
social Gerar. Ele se apoia na Lei de 
Aprendizagem e facilita a inserção de jovens 
no mercado de trabalho. Em 2017, a Portonave 
também recebeu o reconhecimento.

Atualmente, 53 aprendizes atuam na 
Portonave, vinculados ao Senai, Senac e 
à própria Gerar. Além da contratação dos 
aprendizes, as ações envolvem a formação 
de tutores e a avaliação periódica dos jovens.

Candice do Nascimento coordena 
o Programa na Portonave e faz o 
acompanhamento dos aprendizes, para 
que tenham o desenvolvimento esperado. 

“Fazemos um acompanhamento muito 
próximo e a intenção da empresa é a 
efetivação dos aprendizes no quadro de 
pessoal, sempre que há vaga disponível. 
Hoje já temos um índice de efetivação de 
mais de 30%”, destaca.

A Portonave vê com bons olhos a Lei 
de Aprendizagem, pois permite aos 
jovens capacitação por meio de prática 
profissional real, orientação constante 
sobre postura profissional, além de facilitar 
a entrada no mercado de trabalho. “Em 
2019 e nos próximos anos, queremos 
manter a qualidade do nosso Programa e 
desenvolver cada vez mais jovens, tanto 
para serem efetivados na Portonave, 
quando há oportunidade aberta em nossa 
empresa, quanto para estarem preparados 
para o mercado”, pontua Candice.

Estão abertas as inscrições para o Coral 
Portonave, um projeto do Instituto Portonave 
de Responsabilidade Social. As aulas iniciaram 
em fevereiro e neste ano os encontros serão 
conduzidos por uma nova regente, Hortênsia 
Vechi. Hortênsia rege corais desde 2009 e 
canta há mais de vinte anos. É Mestre em 
Música pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) e tem Especialização em 
Educação Musical. As aulas serão semanais, 
às quartas-feiras, no auditório ou na sala 
de leitura. O projeto é aberto a todos os 
profissionais, mesmo àqueles que nunca 
tiveram qualquer experiência com canto. “O 
coral não é para músicos e sim para pessoas 
que gostam de cantar, de fazer música”, 
explica Hortênsia. A regente deseja aumentar 
o número atual de participantes. “Muitas 
pessoas acham que o canto é para poucos. 
Dizem que não têm voz, mas todo mundo tem 
voz. O que a gente precisa é educar o ouvido 
e isso se faz com treinamento. Todo mundo é 
capaz de fazer música”.

Ao longo do ano, Hortênsia planeja ir além 
do ensino de técnicas vocais e pretende 
trabalhar uma percepção completa do 
corpo junto aos alunos - auditiva, rítmica, 
melódica, além de abordar teoria musical 
e percussão corporal. Junto com o 
aprendizado, a educadora musical aponta 
outros benefícios da prática do canto para 
os alunos. “O canto trabalha respiração, 
controle pulmonar, ensina a usar melhor 
a voz. Os alunos aprendem sobre outras 
culturas, idiomas, ritmos e estilos. Se 

não bastasse isso, cantar ajuda a liberar 
serotonina, um dos conhecidos hormônios 
da felicidade”. Hortênsia destaca ainda 
a integração e socialização possibilitada 
pelo coral. “Promove amizade, parceria. 
Ensina que ninguém canta sozinho e uma 
voz não é mais importante do que a outra. 
Um depende do outro e isso cria espírito de 
equipe e laços afetivos também”, explica.

Priscila Navarro Alves de Souza é prova disso. 
Em 2019, vai completar quatro anos no Coral 
Portonave. Lembra até hoje do dia em que viu o 
aviso sobre as inscrições no mural da empresa 
e decidiu se inscrever. Estava atravessando 
um momento delicado na vida pessoal e 
esperava que o coral pudesse lhe fazer bem. 
“Entrei muito tímida, com vergonha, mas fui 
muito acolhida. Todos tiveram paciência para 
me ensinar. Naquele momento da minha vida, 
me deu muita força, me ajudou a superar. Até 
hoje é maravilhoso. Tira a gente da rotina e 
traz alegria à vida. Sinto que estou lavando a 
alma. É terapêutico”.

Em janeiro de 2018, Priscila fez uma cirurgia 
para a retirada de um tumor benigno e mais 
uma vez o coral ajudou. “Fiquei um pouco 
depressiva, perdi o entusiasmo. À época, 
compartilhei o problema com poucas 
pessoas, mas mesmo aqueles colegas do 
coral para quem eu não contei o que estava 
enfrentando me ajudaram muito, sem 
saber. Porque o coral acabou se tornando 
uma família para mim. Faz parte da minha 
vida”, relata.

Portonave recebe Selo Empresa Legal 2018

Coral Portonave tem inscrições abertas e nova regente

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

QUER PARTICIPAR DO CORAL PORTONAVE?
Faça sua inscrição na Área de Comunicação 

Corporativa, pessoalmente no 1º andar do prédio 
administrativo ou pelo e-mail 

comunicacao@portonave.com.br
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S É R I E  –  T E R C E I R O S

Equipe de vigilantes da OnSeg cuida da segurança na Portonave e 
integra o quadro de terceiros que todos os dias somam esforços pela 
boa operação do Terminal
A Revista Portonave traz, a partir 
desta edição, uma série que apresenta 
os trabalhos conduzidos por equipes 
terceirizadas dentro da Portonave. A 
série começa falando da segurança, 
realizada atualmente por 38 vigilantes da 
empresa OnSeg. O trabalho exige muita 
responsabilidade e equipes treinadas para 
lidar com diferentes tipos de situação.

Ademir Sulczinski é Supervisor de 
Segurança Portuária e gestor do contrato 
da OnSeg. Ele explica que a segurança 
portuária atende requisitos estabelecidos 
no ISPS Code – Código Internacional para 
Proteção de Navios e Instalações Portuárias, 
um tratado que define medidas de 
proteção, visando principalmente prevenir 
ilícitos como tráfico de drogas e armas, 

contrabando, descaminho, terrorismo, 
tráfico de pessoas, clandestinidade, entre 
outros. “Os profissionais que atuam na 
segurança dentro da Portonave, além 
dos treinamentos exigidos para a função 
de vigilante, passam por treinamentos 
semestrais voltados à segurança portuária, 
abrangendo procedimentos pertinentes 
a cada posto de serviço ocupado no 
Terminal”, explica.

Os vigilantes também participam de 
simulados. Cenários diversos são projetados 
para que esses profissionais coloquem 
em prática os procedimentos e as reações 
esperadas da vigilância e assim estejam 
preparados para um dia enfrentarem de 
forma real essas situações durante seus 
turnos de trabalho. 

Ronaldo Ricarte é um dos Líderes de 
Segurança que atuam na Portonave. No mês 
de maio, completa três anos na função. Lidera 
sete vigilantes em seu turno e considera 
o trabalho uma enorme responsabilidade, 
que exige um perfil muito particular para 
que a atividade seja bem desempenhada. 
“Vigilante precisa ser, antes de mais nada, 
atento e observador. Em segundos, alguém 
pode nos render e até tomar a nossa arma. 
É uma função que não permite um segundo 
de distração. A responsabilidade é muito 
grande”, comenta.

Ele relata que no dia a dia os vigilantes têm 
várias rotinas envolvendo o controle de 

acesso de pessoas e veículos no Terminal, 
isolamento de áreas, detecção de armas 
e drogas, entre outros. E ressalta que os 
simulados são realmente muito importantes, 
pois reforçam o conteúdo dos treinamentos 
e deixam o profissional seguro e melhor 
preparado para situações mais complexas 
do que as atividades de rotina.

Sobre a atuação dentro da Portonave, 
destaca o bom entrosamento com os 
profissionais da empresa como um 
diferencial no ambiente de trabalho. “A 
gente se sente da equipe Portonave, porque 
não somos tratados com distinção e o 
relacionamento é excelente”, finaliza.

Os simulados são frequentes. Temos que estar preparados 
para dar pronta resposta em qualquer incidente

Ademir Sulczinski
Supervisor de Segurança Portuária

Segurança em boas mãos

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

Portonave presente na Festa de 
Nossa Senhora dos Navegantes
Seguindo a tradição, a Portonave esteve 
presente na 123ª edição da Festa de Nossa 
Senhora dos Navegantes, realizada pelo 
Santuário de Nossa Senhora entre os dias 
1º e 10 de fevereiro. Um dos pontos altos 
do evento aconteceu no dia 2, quando 
cerca de cinco mil pessoas carregaram o 
manto da Nossa Senhora em procissão, 
seguidas por centenas de devotos. 

Com mais de mil metros quadrados, o manto 
conferiu a Navegantes o título de “Cidade 
com Maior Manto de Nossa Senhora do 

Mundo”, do Guiness World Records, em 2018. 
O título é resultado da dedicação de dezenas 
de profissionais, que confeccionaram o 
manto em 60 dias de muito trabalho.

Outro importante momento dos festejos foi 
a procissão pelas águas, no último dia do 
evento, quando a imagem da padroeira foi 
acompanhada por embarcações e romeiros 
de todo o Estado pelo Rio Itajaí Açu. A 
programação das festividades contemplou 
também missas, feira de artesanato, shows 
e gastronomia. 

A Galeria Portonave recebeu em fevereiro a 
exposição de arte “Um Colorido Especial”, 
dos alunos da APAE de Navegantes. As 
telas, exibidas durante 30 dias, foram 
elaboradas em sala de aula ao longo do 
ano de 2018, sob orientação da professora 
Surama Honorato. “Ficamos muito felizes 
com o espaço concedido, pois é uma 
oportunidade de mostrar a capacidade que 
eles têm. Queremos desfazer a imagem que 
a sociedade ainda carrega de que os alunos 
das APAEs não têm capacidade, não têm 
habilidades. Eles têm sim muitos talentos e 
uma sensibilidade extraordinária”, reforça 
a educadora. 

Em sala de aula, o trabalho é conduzido 

de forma acessível a todos os alunos. São 
mais de 150 crianças e adultos atendidos 
na APAE de Navegantes. Para aqueles que 
têm alguma dificuldade de coordenação ou 
mobilidade, a professora adota soluções 
criativas que não exigem manuseio de 
pinceis. “Eu encho de tinta aquelas bisnagas 
que compramos no mercado com molhos 
prontos ou condimentos para que eles 
possam simplesmente apertar e aplicar. 
Em outros casos, encho balões e eles 
estouram em cima das telas. É literalmente 
uma explosão de cores e energia e por isso 
as telas transmitem tanta força. Cada um 
participa da sua forma, dentro das suas 
possibilidades, com liberdade de criação e 
autonomia”, ressalta.

Surama destaca que ações como a 
exposição são muito importantes para 
levantar e fortalecer a autoestima dos 
alunos e que eles ficam cheios de orgulho 
ao ver a reação admirada do público diante 
das telas. Ela explica também que o nome 
da exposição reflete a sensibilidade e a 
riqueza interior dos alunos, muitas vezes 
despercebidas pelas pessoas. “Quando 
a gente entra em um processo criativo, 
colocamos o que sentimos e o que há dentro 
da gente na nossa arte. Com os alunos da 
APAE, não é diferente. E eles realmente 
têm um colorido especial dentro deles, por 
isso o nome da mostra. Eles são cheios de 
cores, de vida, de força e energia”, descreve, 
com orgulho, a educadora.

Exposição reúne telas dos 
alunos da APAE de Navegantes
Pinturas foram expostas na Galeria Portonave no mês de fevereiro e resultam de um 
trabalho que, por meio da arte, fortalece a autoestima dos alunos e quebra preconceitos

Jaqueline Eloize Pereira, do RH da Portonave, 
com o marido, Filipe Itamar da Silveira, e o filho, 

Rafael da Silveira. A família acompanhou a 
imagem de Nossa Senhora na procissão fluvial
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Vale lembrar que o acervo do Espaço é composto por doações.      
Faça parte deste time que compartilha informações doando um livro.

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

Bibliotecária CBR14/771

  Pais inteligentes enriquecem seus f ilhos

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 Pais 
inteligentes enriquecem seus filhos, 
de Gustavo Cerbasi, um administrador 
obstinado em educar para o enriquecimento. 
Cerbasi é especialista em inteligência 
financeira, com larga experiência em 
planejamento familiar e economia doméstica.

Neste livro, ele sugere atitudes simples 
e práticas que os pais podem adotar para 
ensinarem os filhos a terem uma relação 

saudável com o dinheiro e deixá-los 
preparados para poupar, investir e definir 
prioridades. O autor também aponta 
atitudes equivocadas que os pais cometem 
sem perceber, como tentar suprir ausência 
física com presentes e incutir uma 
mentalidade consumista nos filhos.

Com essa leitura, você aprenderá ainda 
os seis princípios fundamentais da 
educação financeira:

1. Valorizar: mostre ao seu filho que 
trabalhar muito nem sempre significa 
ganhar mais e que aquilo que sua 
família esbanja às vezes é tudo o que 
outras pessoas têm.

2. Celebrar: pais que presenteiam os 
filhos a toda hora formam crianças que 
não sabem dar valor às coisas.

3. Orçar: seu limite é o que você tem. 
Oriente seu filho a controlar a mesada 

e explique que o cartão de crédito não 
é uma “fábrica de dinheiro”.

4. Investir: quem não tem dinheiro para 
comprar uma casa, aluga de quem 
acumulou para comprar duas. Ensine 
às crianças que os juros recompensam 
os poupadores.

5. Negociar: adote uma postura mais 
séria quando fizer uma compra e faça 
com que seus filhos entendam que 

pechinchar é um ótimo hábito.

6. Equilibrar: uma vida financeiramente 
saudável inclui a capacidade de poupar e 
também de consumir. Seu desafio é ensinar 
sua família a fazer isso com equilíbrio.

Para quem se interessou pela obra, o Espaço 
de Leitura da Portonave disponibiliza um 
exemplar para empréstimo (localizado na 
prateleira referente às Ciências Sociais – 
cor vermelha). 

NascimentoS

• Robertti James Maurici (Logística) foi pai de Josué Furquim 
Maurici em 15/1/2019.

• Breno Espilman Meireles (Gate) foi pai de Benicio da Costa 
Meireles em 4/2/2019.

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

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

• Marcelo Lucas da Silva (Gate) se casou com Natalia Rosa de 
Lima da Silva em 18/1/2019.

• William Iremar Machado (Operacional) e Juliane Rodrigues 
Machado (Contabilidade) se casaram em 20/2/2019.

• Renato Ramos Damasceno (Operacional) se casou com 
Xenia Sara da Cunha Damasceno em 22/2/2019.

• Enio Spielmann Junior (Operacional) concluiu Tecnologia em 
Gestão Portuária em 29/10/2018.

• Pedro Sandrio Celista (Operacional) concluiu Tecnologia em 
Logística em 16/1/2019.

CASAmentoS

FORMATURAS
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