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Destacamos nesta edição, a participação na Feira Intermodal, na qual já estivemos 
presentes em 12 edições. Este evento reúne importantes empresas do setor de logística 
e constitui-se em uma excelente oportunidade para a se conhecer novas tecnologias e 
as tendências em nosso segmento de negócios. O mercado em que atuamos navega em 
ritmo acelerado para encontrar respostas eficientes a demanda dos clientes. Assim, 
exige das empresas, para que se mantenham competitivas, visão global e ações que as 
tornem sustentáveis no longo prazo, capazes de se adaptar às mudanças e às novas 
exigências comerciais, operacionais e de gestão.

Dentro das empresas, este movimento precisa ser construído de forma equilibrada 
e começa pelo desenvolvimento e atitude da equipe. As mudanças, constantes e 
necessárias, são conduzidas pela inciativa e o pensamento de cada profissional na 
organização das atividades, no mapeamento de riscos e oportunidades, no controle, 
na comunicação e no acompanhamento dos prazos. Dessa forma, independente da 
área de atuação de cada um, integrar os processos, qualificar pessoas e desenvolver 
ferramentas de gestão ampliam as chances de se atingirem as metas estabelecidas.

Diante desse cenário, as empresas precisam desenvolver uma estratégia diferenciada 
e trilhar com segurança o caminho que proporcione uma melhora na eficiência das 
suas operações.

Um forte senso de equipe fortalece a estratégia organizacional e permite a todos 
evoluir. Um pouco disso está refletido na reportagem, página 10, conduzida pelo “Zé 
do Gate”, com relatos de competência, crescimento e superação. 

A estruturação de um processo sustentável de produção precisa ser capaz de envolver 
também a comunidade e desenvolver uma 
cultura de respeito ao meio ambiente. Com 
este contexto, passamos a apoiar o projeto 
“Somos do Mar” e nos integramos a mais 
uma edição do Juntos pelo Rio.

Cada empreendimento tem características e 
necessidades especificas. Contudo, o segredo 
das empresas consistentes, sustentáveis e 
eficientes, está na qualidade da sua equipe.
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O  C A M I N H O  D O  C O N T Ê I N E R

O procedimento para embarque inicia 
no momento em que a empresa 

exportadora consulta os armadores ou 
agentes de carga sobre os fretes para 
o país de destino da mercadoria. O 
exportador faz a reserva de embarque 
e encaminha ao despachante e ao 
armador/agente de carga as informações 
referentes à mercadoria e ao transporte, 
como peso, volume, destino, navio, 
número da fatura comercial, número 
da fatura pró-forma, tipo de frete, entre 
outras. É mediante o fornecimento 
desses dados que o armador/agente de 
carga formaliza a reserva. 

Após a contratação do frete, o exportador 
possuirá as informações necessárias 
para programar o embarque. O armador 
ou agente de carga informa qual o porto 
de origem, local (depot) onde deverá 
ser retirado o contêiner para unitização 
da carga, bem como informações 
de cadastro da reserva como: navio, 
destino, número do booking (reserva de 
espaço do armador), data de deadline do 
navio (data e horário limite para entrega 
de toda a documentação de forma a não 
comprometer o embarque), entre outros.

No terminal (retroárea), o depósito 
da carga é sucedido pelo processo de 
unitização do contêiner (a mercadoria é 
colocada e acondicionada no contêiner). 
Porém, alguns exportadores optam 
por unitizar a carga em sua empresa. 
O processo de registro e liberação 
para exportação poderá ser iniciado 
na retroárea (desde que essa seja 
licenciada – REDEX) ou poderá ocorrer 

dentro do porto onde o contêiner irá 
embarcar. Em situações específicas, a 
carga poderá passar por tratamentos 
adicionais, discriminados na Instrução 
de Embarque, a exemplo do expurgo 
(aplicação de inseticida em madeira, 
exigida por alguns países de destino).

Após o trâmite documental, é emitida 
a Instrução de Embarque, que envolve 
o Registro de Exportação. É com 
base na Instrução de Embarque que 
o despachante providencia o Draft, 
um rascunho do Bill of Lading (BL ou 
Conhecimento de Embarque Marítimo). 
O despachante encaminha o Draft ao 
armador e providencia o despacho da 
carga, que recebe o status de liberada 
e está pronta para ser direcionada ao 
porto de origem e embarcada no navio.

Importante lembrar que, desde 
2016, passou a ser obrigatório que 
os expedidores de carga forneçam 
informações verificadas sobre o peso dos 
contêineres. Os operadores portuários e 
as empresas de transporte são proibidos 
de carregar os volumes que não estejam 
acompanhados da informação verificada 
e assinada. A medida, aprovada pela 
Organização Marítima Internacional 
(IMO), buscou prevenir o problema 
das cargas declaradas incorretamente. 
Elas não somente afetam o cálculo das 
taxas de frete, como geram situações 
de risco para os trabalhadores, quando 
manipulam contêineres com excesso 
de peso. Além disso, o excesso de 
peso a bordo pode criar problemas de 
estabilidade e ameaçar a integridade 
estrutural das embarcações.

PROGRAMAÇÃO 
DE EMBARQUE
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M E R C A D O

I N T E R M O D A L 
A   Portonave esteve presente em  

mais uma Intermodal South 
America. O evento registrou sua 
25ª edição, sendo reconhecido 
como o principal das Américas no 
segmento de logística, transporte 
de cargas e comércio exterior. 
Reúne os principais nomes do 
mercado nacional e internacional 
e é uma oportunidade para a 
divulgação da empresa e formação 
de parcerias.

O supervisor Comercial Luís 
Lemos avalia a presença na feira 
como bem sucedida. “Recebemos 
um público muito qualificado, 
entre associações do setor, clientes, 
parceiros e acadêmicos em busca 
de conhecimento. Iniciamos e 
estreitamos relacionamentos, o 
que é muito positivo”, comenta.
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Portonave faz balanço positivo 
da 25ª edição do evento
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S E G U R A N Ç A

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.

Alunos de Gestão Portuária vão da teoria à prática
A Portonave recebeu a visita no dia 8 de 
março dos alunos do 5º período do curso de 
Gestão Portuária da Universidade do Vale 
do Itajaí – Univali. O grupo foi recebido pelo 
supervisor de Equipamentos David da Silva 
Raimundo e pelo analista de Planejamento 
Felipe Sanor D’Avila Martins Cantoni. Com a 
visita, os estudantes puderam ver na prática o 
que aprendem em teoria no curso. A iniciativa 
foi do Analista de Planejamento Robson 
Lamin, que leciona uma disciplina para o 
grupo e registrou um agradecimento à equipe 
da Portonave: “O feedback dos alunos, do 
início ao término da visita, foi extremamente 
positivo. Em nome da Univali e da 
Coordenação do Curso de Gestão Portuária, 
eu agradeço a parceria e a hospitalidade, 
desde o bom atendimento na portaria até as 
explicações dadas durante a visita”.

PASSO 01: PLANEJAMENTO
Se possível, utilize ferramentas 
de movimentação que reduzam 
a necessidade de esforço físico. 

Remova objetos que possam 
representar um risco durante o 

deslocamento. 

PASSO 02: ESFORÇO FÍSICO
Posicione os pés nas laterais do 
objeto  e se agache de forma que 
a carga fique posicionada entre 

os joelhos. Use a força das pernas 
para o levantamento, mantendo a 
coluna ereta, sem forçar as costas.

PASSO 03: MANTER A CARGA 
PRÓXIMA DO CORPO E POSTURA 

AO CAMINHAR
A carga deve ser mantida o 

mais próximo possível do corpo. 
Quanto mais distante, maior o 

esforço físico. E olhe para frente, 
mantendo, sempre que possível, os 
braços esticados. Se o percurso for 
longo, faça intervalos de descanso

PASSO 04: POSTURA ESTÁVEL
Os pés devem estar afastados, com 
um deles ligeiramente adiantado 

para garantir estabilidade e facilitar 
o “arranque”.

PASSO 05: EVITAR MOVIMENTOS 
DE TORÇÃO

Os ombros devem ser mantidos 
alinhados com os quadris. Se 

necessário girar, mova os pés sem 
torcer o tronco.

O levantamento de cargas que estão no chão pode acarretar danos 
para a saúde do trabalhador quando feito sem o devido cuidado com 
a postura e a execução dos movimentos. E isso também vale para o 
levantamento de coisas leves. 

Os danos podem ir de desconfortos e dores nas costas, até o surgimento 
de hérnias, desvios posturais e osteócitos (bicos de papagaio). 

Cuidados simples protegem a sua coluna:

ERGONOMIA: levantamento de cargas 
exige cuidado com a coluna
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Palestra para alunos de 
Comércio Exterior do Senac

ExxonMobil faz nova visita

MSC Curitiba no Terminal

Ascensus em Navegantes

Alunos do Curso Técnico em Comércio Exterior do Senac de Itajaí 
assistiram a uma palestra do analista de Planejamento Adriano 
Imroth, no dia 11 de março, com informações sobre terminais 
portuários e o cenário do comércio exterior. Ao final da palestra, 
Adriano fez um bate papo com os estudantes sobre carreira e os 
principais desafios do mercado. “Todos estavam muito curiosos e 
tinham muitas perguntas sobre esse mundo chamado comércio 
exterior. Era perceptível no olhar de cada um a vontade de fazer 
parte de tudo aquilo que eu estava apresentando em slides e 
palavras”, relata o analista. Ele diz que a experiência é gratificante 
também para ele. “No decorrer de minha pós-graduação, despertou 
em mim um prazer enorme em compartilhar o conhecimento e as 
experiências que adquiri dentro de um porto”.

Equipe de treze pessoas da área de Supply Chain da ExxonMobil 
esteve na Portonave no dia 7 de março. A assistente Comercial 
Andressa Natali Alexandre recebeu o grupo. Em fevereiro, outra 
comitiva da ExxonMobil visitou o Terminal. 

A ExxonMobil é um cliente muito importante, sendo que atualmente 
100% das suas operações em Santa Catarina chegam pela Portonave. 
A empresa costuma trazer equipes para conhecer o Terminal, pois a 
Portonave é um fornecedor na sua cadeia logística. 

A Portonave recebeu no dia 23 de março a gerente da MSC em 
Curitiba, Marina Braun Andrade, juntamente com uma parte da sua 
equipe de vendas. O grupo conheceu as instalações do Terminal e 
como funcionam suas operações. Eles foram recebidos pelo analista 
Comercial Marcos Borba, o analista Comercial João Matheus de 
Souza e o assistente Comercial Ricardo Correa.

Comitiva de quinze pessoas da trading Ascensus, que fica sediada 
em Joinville, esteve no Terminal no dia 23 de fevereiro. O grupo foi 
recebido pela assistente Comercial Andressa Natali Alexandre.
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S É R I E  –  T E R C E I R O S

Equipe de três irmãos da empresa 
Safira cuida da jardinagem e do 
paisagismo na Portonave, mas vai 
além: família é apaixonada pela 
natureza e busca em seu trabalho 
estimular a preservação ambiental

A Série Terceiros apresenta nesta edição 
a Safira, responsável pela jardinagem 
e paisagismo da Portonave. A empresa 
pertence à família Infeld Cruz e a Portonave 
foi um de seus primeiros clientes. Atuam 
no Terminal os irmãos Cláudio José, 
João Guilherme e Pedro Osni. Antes, os 
negócios eram conduzidos pelo pai, João 
Batista, mais conhecido como Tingo, que 
faleceu de um câncer de fígado há pouco 
mais de dois anos, aos 61 anos de idade. 
“Na época, foi complicado, apavorante para 
ser bem sincero, porque ele era o ‘cabeça’, 
era quem dava as ideias e batia o martelo. 
Tivemos que aprender a tomar decisões 
e a manter o negócio por conta própria”, 
comenta João Guilherme.

O trabalho da Safira pode ser melhor 
observado nas áreas em torno do prédio 
administrativo e na rótula de entrada 
da Portonave. Além de cuidarem dos 
jardins, os irmãos também apoiam ações 
da equipe de meio ambiente, fazendo 
distribuição de mudas e orientando o 
plantio. Sempre que um novo profissional 
é contratado, ele é convidado a plantar 
uma muda de árvore nativa na cortina 
verde do Terminal. “Nossa família sempre 
foi muito ligada na natureza. Moramos 
em sítio e sempre fomos apaixonados 
pelos bichos, pelas plantas e pelo meio 
ambiente. Faz parte da nossa história. 
Na Portonave, conseguimos cuidar da 
natureza que tanto amamos ao mesmo 
tempo em que fazemos nosso trabalho”, 
destaca João Guilherme.

Atualmente, o contrato com a Safira é 
gerido pelo supervisor de Manutenção 
Civil Ildefonso Reichmann Filho. Ele 
ressalta que a Safira atua na Portonave 
desde o início das operações do Terminal, 
há mais de 10 anos, sendo uma grande 
parceira em deixar o ambiente de trabalho 
mais agradável para todos. “Eles têm 
um grande diferencial, que é o carinho 

Paisagismo e preservação

e o prazer com que cuidam de nossos 
jardins”, comenta o gestor. Ildefonso 
destaca também que o pai dos irmãos era 
muito querido e respeitado e tinha uma 
personalidade marcante. “O senhor João 
Batista era um entusiasta da preservação 
da natureza e estava sempre idealizando 
novos projetos ligados ao meio ambiente”.

O filho João Guilherme diz que ele e os 
irmãos buscam manter a organização e o 
capricho que marcaram o trabalho do pai e 
crê que ele estaria satisfeito com o que veria 
hoje. “Tenho certeza que ele está orgulhoso 
do trabalho que estamos fazendo e de ver 
que estamos preservando as ideias e o 
amor dele pelo meio ambiente”.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Santo Alfajor
Tudo começou na festa de 80 anos da avó de Luciana da Silva 
Peclat Bastos. Ela e a prima foram ‘intimadas’ pela família a 
organizar a comemoração. Sabiam que eram doceiras de mão 
cheia, mas Luciana nunca tinha visto seu talento como uma 
oportunidade de negócio. Até que resolveu fazer alfajores 
personalizados como ‘lembrancinha’ para os convidados da 
festa. “Busquei receitas na internet e fui adaptando ao meu 
gosto. Foi um sucesso. Todos ficaram apaixonados pelo alfajor”.

À época, ela estava desempregada e precisava de uma renda para 
sustentar a família. Depois da festa, recebeu uma encomenda 
para fazer os mesmos alfajores, que acabaram sendo sucesso em 
outra festa também. Com isso, teve a ideia de fazer uma versão 
especial para o Dia dos Avós. “Meu irmão ajudou a criar uma arte 
com figura de avô. Lá em casa todo mundo tem talento pra doce. 
O resultado foi tão positivo, que criamos uma arte para o Dia dos 
Pais, depois para o Dia das Crianças, Natal e não paramos mais”.

Já são 10 anos trabalhando com doces. No começo, era ajudante 
de uma prima, mas depois de ser mãe, partiu para a produção 
própria. São bolos e sobremesas de pote, doces finos, bolos 
decorados, cupcakes, bolos no palito, maçãs decoradas, pirulitos 
e bombons. O carro-chefe continua sendo o alfajor. 

O marido de Luciana teve que se afastar do trabalho devido às 
sequelas de uma meningite e hoje também se dedica ao negócio. 
“Meu marido Emerson, além de meu companheiro, é meu grande 
ajudador. Eu não conseguiria sem ele”.

Quando questionada se pretende futuramente se dedicar apenas 
aos doces, Luciana é enfática na resposta. “Não. Quero seguir 
minha carreira na Portonave. Até temos a ideia de abrir uma 
empresa familiar, mas é para envolver meus pais, meu irmão e 
deixar a administração por conta do meu marido. Eu almejava 
trabalhar na área portuária e tenho um orgulho enorme de vestir 
a camisa da Portonave. Sinto-me privilegiada em trabalhar em 
uma empresa desse porte, onde muitas pessoas gostariam de 
estar e eu consegui”. 

No tempo livre, Luciana gosta de passear com a família, 
momento que considera sagrado e do qual não abre mão. Aceita 
encomendas apenas quando não a impedem de ter tempo com 
os filhos: Miguel, de cinco anos, e Nathan, de três. “Tentamos 
administrar da melhor forma, mantendo a família como 
prioridade. Atendemos somente os pedidos que se encaixem 
nessa condição”. 

Quando aceitos, os pedidos entram em produção. Nessa hora, 
além de toda a qualidade e capricho necessários ao resultado 
final, a atenção é redobrada se Miguel e Nathan estão por 
perto. “Eles são anjos em nossa vida, mas também são duas 
formiguinhas. Temos sempre que cuidar para os doces não 
serem atacados”, se diverte a confeiteira.

Confira a história da operadora de Gate Luciana Peclat. 
Quando não está no Terminal, Luciana faz doces de todos os 
tipos para vender. O carro chefe é o alfajor

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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S É R I E  –  R E P Ó R T E R  P O R T O N A V E

Começa nesta edição a série Repórter Portonave, com 
entrevistas feitas por profissionais da empresa

Por Zé do Gate

O Repórter Portonave desta edição é José 
Wagner Inda Delavechio, o ‘Zé do Gate’. 
Ele decidiu entrevistar colegas mulheres 
do Gate, para mostrar a participação 
feminina na área, antes vista como 
‘trabalho de homem’.

Somos 28 pessoas no operacional do 
Gate, sendo 17 mulheres e 11 homens. 
O operador de Gate é responsável pela 
vistoria e pesagem de aproximadamente 
1.700 caminhões que entram e saem todos 
os dias de nosso Terminal. Chama muito 
a atenção, principalmente de clientes, o 
grande número de mulheres na área. Aqui 
não podemos dizer que isso é trabalho pra 
homem. A mulherada pega pesado e deixa 
muito marmanjo pra trás na produtividade.

É gratificante saber que é cada vez menor 
a desigualdade em relação ao gênero no 
cenário de trabalho. O lugar da mulher é 
onde ela quiser. Comecei a pensar dessa 
forma quando perdi meu pai. Tinha oito 
anos de idade e vi minha mãe se multiplicar 
para trabalhar fora, dar conta das despesas 
e dos afazeres da casa e ainda cuidar de 
mim e de meu irmão. 

Sempre digo para minha esposa: não a 
quero andando atrás, quero ela ao meu 
lado, pois a mulher é tão importante quanto 
o homem. Quando os dois andam lado a 
lado, o resultado será sempre satisfatório. 

Muitas coisas têm mudado e é cada vez 
mais comum mulheres conquistando 
respeito e espaço no mercado de trabalho. 
Por isso, apresento três exemplos que 
temos no Gate: Fabiana Gerhardt, Silmara 
da Silva Linhares e Camila Tecla Oliveira 
Felisbino Cabral, representando todas as 
mulheres de nossa equipe. Trazendo um 
pouco da vida delas, espero demonstrar 
minha admiração e reconhecimento à 
dedicação de cada uma de minhas colegas.

ZÉ DO GATE E AS ENTREVISTADAS 
(DA ESQUERDA PARA DIREITA): 
CAMILA, SILMARA E FABIANA
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FABIANA: Em 2009 trabalhei como 
vigilante patrimonial pela empresa Onseg, 
no acesso secundário da Portonave. Em 2013,  
fui contratada como auxiliar de Gate e em 
2015 fui para a Operação, mas o destino me 
pregou uma peça. Após um procedimento 
cirúrgico, adquiri uma trombose na perna 
esquerda e embolia pulmonar. Meu mundo 
desabou. Depois, com o tempo, percebi 
que ou eu fazia daquilo um fim ou fazia um 
recomeço. Coloquei minha saúde em dia e 
busquei alternativas para conviver com uma 
doença crônica e mesmo assim me tornar 
uma corredora. Sim, corredora, mesmo após 
uma trombose! Participei do programa de 
emagrecimento saudável da empresa e me 
tornei uma atleta de corrida de rua. Escolhi 
vencer primeiramente a mim mesma, pois 
eu carregava uma limitação que, com muita 
dedicação e persistência, foi me tornando 
mais forte. Amo o que faço no Gate e 
transformo minha jornada de trabalho em 
uma maratona, subindo e descendo escadas, 
fazendo vistorias, lidando com todo tipo de 
emoções e pessoas. No final do dia, está 
aquela tão esperada linha de chegada, onde 
meu maior troféu está de braços abertos à 
minha espera: minha filha Eloah, de apenas 
sete meses de vida. Assim, vou conciliando a 
vida de esposa, mamãe da Eloah, operadora 
de Gate, atleta e acadêmica do Curso 
Superior em Logística da Uniasselvi, no 
qual pretendo me formar ainda neste ano.

SILMARA: Comecei na Portonave em 
2008, como adolescente aprendiz. Foi meu 
primeiro emprego com carteira assinada.  
Um mês antes de encerrar o programa, 
passei na entrevista para estagiar no Mapa, 
onde fiquei três meses. Após esse tempo, 
fiz a entrevista para operadora de Gate e 
fui aprovada, em 2010. Foi um período de 
muito aprendizado. Em 2014, fui promovida 
para assistente de Gate/Líder. O que mais 
me marcou nessa trajetória foi a sorte que 
tive com meus supervisores, desde a fase 
de aprendiz até a função atual. Todos me 
ensinaram com muita calma, dedicação e 
generosidade, sempre me deixando muito 
confiante. Olhando para trás e vendo 
minha trajetória dentro da empresa, me 
sinto orgulhosa de onde consegui chegar. 
Tenho orgulho em trabalhar no Gate e da 
profissional que me tornei.

CAMILA: Minha história na Portonave 
começou em 2012, como adolescente 
aprendiz. Passei por três setores na época, 
sendo que o último foi o Gate, a meu pedido. 
Sempre fui tímida e tinha dificuldade de 
comunicação. Lá eu teria que aprender a 
lidar com isso, devido ao atendimento ao 
público. O Gate me ajudou a evoluir esses 
pontos e me fez ver que sempre podemos 
nos desenvolver e nos superar. Quando 
minha turma se formou, fiquei seis meses 
fora da empresa, até ser contratada 
novamente como auxiliar de Gate. Fiquei 
pouco mais de um ano, fui promovida a 
operadora de Gate e depois a operadora 
de Gate IMO. Nesse mesmo ano, me 
formei em Administração de Empresas 
e estar trabalhando na Portonave foi 
imprescindível para essa realização, pois 
a empresa sempre apoiou os estudos e 
o desenvolvimento dos profissionais. 
Quando me perguntam onde eu trabalho, 
tenho muito orgulho de dizer que sou 
operadora de Gate da Portonave. Nesse 
setor, aprendi o que é responsabilidade, 
parceria, comprometimento. Já vivi muitas 
coisas e momentos inesquecíveis. Aprendi 
e continuo aprendendo cada dia mais. Fiz 
amigos que levei para a vida e sou muito 
feliz e agradecida por fazer parte dessa 
história.

Q U E R  S E R  R E P Ó R T E R  P O R T O N AV E ?
Entre em contato conosco pelo e-mail comunicacao@portonave.com.br 

ou pelo telefone 2104-3395 e participe!
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

Em abril, uma grande aventura deve 
começar. Diulie Tavares e Rafael Langella 
embarcam em uma travessia pela costa 
brasileira para realizar o Projeto Somos do 
Mar. O casal irá percorrer 7.500 quilômetros, 
parando em mais de trinta municípios, 
do Rio Grande do Sul ao Amapá, com 
atividades de educação ambiental 
gratuitas e uma pesquisa científica sobre 
a realidade do lixo nas praias. As ações 
de educação ambiental consistem em 
palestras, teatros, oficinas e distribuição de 
material educativo. “Buscamos sensibilizar 
e promover transformações internas que 
resultem em mudanças de comportamento 
necessárias à conservação ambiental. O 
público, depois de participar das atividades, 
começa a separar lixo em casa, recolher 
lixo na praia e relata que nunca mais olha a 
areia da mesma forma”, explica Diulie. 

Ela é formada em Engenharia Ambiental 
e ele em Oceanografia. O Somos do 

Mar resulta de um trabalho que a 
dupla desenvolve há mais de ano na 
região de Balneário Camboriú, agora 
transformado em projeto itinerante. 
Para isso, venderam tudo que tinham, 
compraram e equiparam um motor home. 
“Acreditamos nisso como uma missão de 
vida. Não temos dúvida em investir tudo 
o que temos. É uma experiência que não 
tem preço e que levaremos conosco para 
sempre”, enfatiza Rafael.

A REALIDADE DO LIXO NAS PRAIAS

O casal fará a coleta de dados e amostras 
de resíduos encontrados no mar, emersos 
e submersos, por meio de mergulho 
científico. “Queremos divulgar esses dados 
em linguagem acessível, para aproximar 
as pessoas do problema e da ciência. Além 
disso, o material poderá ser usado de forma 
didática em escolas e universidades e, 
em um segundo momento, será possível 

elaborar um diagnóstico que poderia 
embasar inclusive políticas públicas”, 
explica Diulie. 

Para viabilizar o projeto, o casal também 
fez uma campanha de financiamento 
coletivo na internet. A meta era arrecadar 
R$ 100 mil, mas atingiram 128% do valor, 
com doações vindas de pessoas físicas e 
patrocínios de empresas (a Portonave é 
uma delas). “Fomos surpreendidos pelo 
resultado. É como dizem: financiamento 
coletivo não se trata de juntar dinheiro e 
sim de juntar pessoas. E é maravilhoso ver 
pessoas engajadas em um sonho por um 
mundo melhor”. 

Os seguidores do Somos do Mar poderão 
acompanhar a aventura do casal por meio 
de uma web série no YouTube, além das 
outras redes sociais do projeto, onde eles 
já compartilham os preparativos para a 
viagem.

Projeto patrocinado pela Portonave 
pode resultar no maior levantamento 
sobre o lixo no mar já feito no Brasil

Casal formado por engenheira ambiental e oceanógrafo vai percorrer a costa brasileira e, além de coletar amostras 
de lixo por meio de mergulho científico, oferecerá atividades de educação ambiental gratuitas nos pontos de parada
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Foi realizada no dia 23 de março a 8ª edição do ‘Juntos Pelo Rio’. 
Empresas, instituições e voluntários se unem para uma grande 
ação de recolhimento de lixo no Rio Itajaí-Açu. O evento ocorre 
simultaneamente nas margens de Itajaí e Navegantes. Neste ano, 
327 voluntários, incluindo 16 profissionais da Portonave, recolheram 
duas toneladas e meia de lixo em Navegantes, divididos em equipes 
embarcadas e por terra.

Desde 2016, o Juntos pelo Rio incorporou em suas atividades 
também uma campanha de prevenção ao mosquito Aedes aegypti. 
“O tema é permanente nas últimas edições devido às altas taxas de 

incidência de dengue na região. O acúmulo de resíduos e a água 
parada são meios de propagação para o mosquito”, comenta o 
analista de Meio Ambiente Guilherme Kluge Schetinger.

Em Navegantes, as organizações envolvidas estão vinculadas ao 
Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, do qual a Portonave 
faz parte. A empresa também é patrocinadora do evento. “O 
engajamento das empresas, juntamente com o Grupo de Trabalho, 
além da colaboração das instituições não governamentais, é muito 
positivo e demonstra que realmente buscam pensar e fazer diferente 
no espaço que ocupam”, destaca Guilherme.

8ª edição do ‘Juntos pelo Rio’ 
recolhe mais de duas toneladas 
de resíduos em Navegantes 

Profissionais da Portonave se juntaram ao mutirão de voluntários e se engajaram na ação. 
Evento registrou também uma campanha de prevenção ao mosquito da dengue

C A P A
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Para marcar o Dia 
Internacional da Mulher, 
celebrado em 8 de março, 
os profissionais homens da 
Portonave foram convidados 
a entregar um presente para 
suas colegas e também a 
refletir sobre o seu papel 
na construção de um 
mundo com mais respeito 
e igualdade. Confira alguns 
cliques dessa ação e também 
uma carta escrita pelo 
vigilante Alexandre Campi 
Aguilhera para todas as 
profissionais da empresa. 

Atualmente, 161 mulheres trabalham no Terminal. Isso 
corresponde a 16% do quadro de profissionais. A Portonave 
assegura remuneração igualitária a homens e mulheres que 
exercem a mesma função e compartilha de um desafio comum a 
outras empresas do setor portuário: a inclusão de mais mulheres 
em cargos operacionais e de liderança. Vamos continuar fazendo 
a nossa parte para equilibrar essa balança!

A Galeria Portonave recebeu, no mês de março, a Exposição In 
Tempéries: Arte em Processo, do Grupo Barbotina, um coletivo 
de mulheres de Blumenau. A obra é composta por peças de 
cerâmica e faz uma analogia entre a transformação da argila em 
cerâmica e as transformações que acontecem na arte e na vida, 
incluindo as vivências das artistas. O nome do Grupo remete 
à barbotina, uma mistura de argila e água, com consistência 
barrosa, usada para unir as partes de uma peça.

Dia da Mulher 
com homenagens 

e reflexão

Grupo Barbotina expõe 
na Galeria Portonave

F I Q U E  P O R  D E N T R O
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Dia Mundial 
do Livro

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

O Dia Mundial do Livro é comemorado 
no dia 23 de abril. A data foi definida 
pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), entre outras razões, porque nesse 
dia faleceram dois grandes autores da 
literatura universal: William Shakespeare 
e Miguel de Cervantes. O objetivo foi 
estimular o hábito da leitura e a valorização 
das obras e autores que contribuem para o 
progresso social e cultural da humanidade. 

Quem busca contato com a literatura 

desenvolve melhor suas capacidades 
intelectuais, amplia o vocabulário e 
aumenta a capacidade de escrita. Além 
disso, estimula a criatividade e o exercício 
da memória. Para que os profissionais 
possam buscar esses benefícios no 
Espaço de Leitura Portonave, todos 
podem contribuir com duas atitudes. 
A primeira é devolvendo as obras que 
tomam emprestadas. Nem sempre os 
livros são devolvidos e isso tem causado 
baixas no acervo. A segunda atitude, e 
ainda mais importante, é fazer doações. O 

acervo do Espaço de Leitura é composto 
de obras doadas. Quanto mais doações, 
maior a riqueza e a diversidade de obras à 
disposição de todos.

Quem doa, compartilha o prazer da leitura 
com os colegas. Faça parte deste time e doe 
um livro também!

Até a próxima e boa leitura!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

CURIOSIDADES SOBRE O MUNDO DOS LIVROS:

• A Bíblia de Gutenberg (finalizada por volta de 1455) é considerada o primeiro livro impresso da História. 
• A primeira obra editada no Brasil foi “Marília de Dirceu”, de Tomás Antônio Gonzaga, em 1808.
• A primeira biblioteca do mundo foi construída em Nínive, a cidade mais importante da Assíria (atual 

Iraque), por volta do século 7 a.C.
• A primeira biblioteca pública fundada no Brasil foi a da Bahia, em 1811, criada por iniciativa da população.
• A UNESCO recomenda uma livraria para cada dez mil pessoas. No Brasil, temos uma para cada setenta 

mil habitantes.
• A autora mais traduzida é Agatha Christie com aproximadamente sete mil versões de suas obras.
• Sherlock Holmes é o personagem mais retratado no cinema e na TV.
• Paulo Coelho é o escritor brasileiro que mais vendeu livros.

NascimentoS

• Alexsander dos Santos Alves (Gate) foi pai de 
Stella Bueno Alves em 22/2/2019.

• Diogo Nilton Inácio (Operação) foi pai de 
Sofia Inácio em 15/3/2019.

• Rafael Malaquias (Operação) foi pai de Livia 
Laurentino Malaquias em 21/03/2019.

ANIVERSARIANTES DE MARÇO

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