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PORTONAVE SURF TEAM
Patrocínio estimula surf brasileiro e valoriza talentos locais
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PA P O  E X P R E S S Í N D I C E

Esta revista é uma publicação da Portonave.

E X P ED I E NT E
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11 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Projeto usa futebol para desenvolvimento 
de crianças e adolescentes

REPÓRTER PORTONAVE
Entrevista revela importância da 
manutenção eletrônica no Terminal

14

Desenvolver processos mais sustentáveis de produção 
tem orientado os negócios e ocupado cada vez mais 
espaço na agenda de toda a sociedade. Passamos por 
um momento de reflexão sobre como produzir de forma 
equilibrada com todo o ecossistema e que proporcione 
condições para um futuro melhor a todos.

Ao patrocinarmos o ODS 14 – Vida na Água, estamos 
alinhados com esta tendência e esperamos, com 
a participação de todos, poder contribuir para a 
preservação do meio ambiente, conectando boas práticas 
de sustentabilidade ao necessário resultado econômico.

Ao apoiar o time de surfe e vários outros projetos 
relacionados ao tema, entramos firmes na onda que tem 
por meta um bem maior. E, assim, poderemos continuar 
transformando, no sentido mais amplo, e apoiando 
essencialmente pela competência, atitude e participação 
de toda equipe. Isso significa estar atento aos objetivos, 
às metas e ao acompanhamento dos indicadores de 
desempenho.

Com esta visão, fortalecendo os 
relacionamentos, desenvolvendo 
parcerias consistentes, atentos ao 
desenvolvimento da comunidade, 
seremos capazes de atingir 
melhores resultados e impactar 
de forma positiva toda a cadeia 
social, ambiental e econômica 
da qual fazemos parte.
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C O M E R C I A L

A Portonave aportou R$ 5,5 milhões para a mobilização das dragas 
SINSOM, JAN BLANKEN e GEOPOTES 15, usadas na retomada 
das obras da Bacia de Evolução. O investimento da Companhia foi 
fundamental para garantir a continuidade dos serviços. O volume de 
dragagem inicialmente previsto não foi suficiente e será necessária a 
dragagem adicional de cerca de um milhão de metros cúbicos.

Ao final dos trabalhos, a nova bacia de evolução terá 530 metros 
de diâmetro. Com isso, o Complexo Portuário de Itajaí, do qual o 
Terminal da Portonave é parte, poderá receber navios com até 336 
metros de comprimento (hoje este limite é de 306 metros). “São 
obras essenciais e estratégicas para todo o complexo portuário. A 
Portonave aportou recursos não somente pensando nos resultados 

Investimento garante retomada das 
obras na Bacia de Evolução

Cerâmica tem aquecimento 
nas exportações em 2019
As exportações de cerâmica que saem do Terminal tiveram um aumento de 3% no primeiro 
semestre de 2019, quando comparadas com o mesmo período do ano passado. E há previsão de 
que o crescimento seja ainda maior, já que o pico do volume exportado costuma ocorrer entre 
os meses de julho e agosto. Até o momento, já foram mais de 3.500 contêineres embarcados. 
O ano todo de 2018 registrou o embarque de 8.223 contêineres do produto e seus derivados.

A cerâmica é o 5º produto mais exportado no Terminal da Portonave, atrás apenas da madeira, 
carnes congeladas, papel e maquinário. Ela é proveniente do polo ceramista do Estado de 
Santa Catarina, que abrange os municípios de Criciúma, Cocal do Sul, Tubarão, Jaguaruna e 
Tijucas. A maior parte das exportações tem como destino os Estados Unidos e alguns países 
da América Central.

do seu negócio, mas em todo o impacto positivo que as operações 
do Complexo trazem para a região, seja na forma de receitas, de 
geração de empregos ou de outras oportunidades”, comenta o 
Diretor-Superintendente Administrativo Osmari de Castilho Ribas.

As dragas mobilizadas com os recursos da Portonave são do tipo 
BACKHOE, um modelo mais rápido e eficiente na retirada de 
pedras maiores e com alta capacidade para sugar sedimentos 
no fundo do rio, em volume equivalente à carga de até cinco 
caminhões com caçambas de 25 m³ cada.

O Porto de Itajaí vai arcar, por meio de aditivo, com os R$ 40 
milhões para execução da conclusão da obra da Bacia de Evolução. 
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C O M E R C I A L

O Portal do Cliente é um sistema da Portonave onde os clientes e seus representantes 
realizam os processos para a movimentação de cargas no Terminal. Constantemente, o 
sistema passa por melhorias para que seja cada vez mais funcional. O Portal do Cliente 
foi desenvolvido para promover celeridade na liberação das cargas e disponibilizar 
informações e procedimentos de maneira prática. “Queremos divulgar o sistema para 
estimular que mais clientes e seus representantes conheçam os serviços disponíveis e 
utilizem as ferramentas”, comenta Jeovana Souza, analista Comercial. 

No Portal, é possível acompanhar todo o processo envolvido na liberação de cargas, 
incluindo solicitação de vistoria, faturamento, liberação documental, agendamentos, 
entre outros serviços. Antes, clientes e despachantes tinham que comparecer 
pessoalmente ao Terminal ou tinham que enviar e-mail e fazer telefonemas para 
obter informações sobre suas cargas. Hoje, é possível consultar as informações e 
acompanhar a movimentação das cargas 24 horas por dia, não limitando o cliente 
às consultas em horário comercial. Os processos de liberação das cargas devem ser 
realizados conforme horário de expediente das áreas em questão.

Usuário
Cliente Master

Portonave - Setor Comercial

Portal do Cliente representa 
agilidade e praticidade nos negócios
CONHEÇA OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

Agendamento: possibilita o agendamento da entrega ou da retirada de um 
contêiner já liberado, mediante o preenchimento de algumas informações sobre o 
cliente, a mercadoria e a transportadora.

Acompanhamento Contêiner: aqui, é possível acompanhar o processo de liberação 
de um contêiner. Na importação, por exemplo, pode-se verificar: data e hora em que 
a unidade entrou no terminal, presença de carga, liberação do MAPA, liberação no 
Siscarga, liberação documental, agendamento, faturamento e, por fim, data de saída.

Gestão de Acesso: essa é a ferramenta para gestão de empresas e usuários. Nela, o 
cliente pode associar representantes ao seu perfil (despachantes e transportador), 
para que realizem a liberação de seus processos. Permite também criar diferentes 
usuários no perfil da empresa para utilizarem as ferramentas do Portal.

Operação/Documental: é onde se solicita a liberação documental dos processos de 
importação (fluxo de saída) e exportação (fluxo de entrada). É nessa ferramenta que 
o cliente insere informações e documentos pertinentes ao seu processo, para que 
o setor de Comex proceda com a liberação da carga. É possível também solicitar e 
agendar vistoria de contêiner.

Gestão financeira: aqui, o cliente ou parceiro pode visualizar e extrair notas fiscais 
e títulos emitidos, consultar serviços realizados e, para facilitar seu dia a dia, copiar 
códigos de barras para realizar pagamentos por meio de aplicativo do seu banco.

Relatórios: são disponibilizados relatórios de movimentação, termos de avaria e 
monitoramento de carga e as informações podem ser exportadas em formato Excel. 

Comunicados e Procedimentos: nesse campo, estão disponíveis para consulta os 
procedimentos e comunicados da Portonave.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

Gestor da Embraco na Portonave 

Dois grupos da Royal Cargo participam de visita 

A Portonave recebeu, no dia 08 de maio, o novo Gerente Geral de Logística da Embraco, 
Fábio Pinazza, juntamente com o Gerente de Comércio Exterior, Adriano Marques, 
e o Coordenador de Comércio Exterior, Marcos Fabro. O principal objetivo da visita foi 
apresentar ao novo gerente a infraestrutura do Terminal e como se dá sua operação. O 
grupo foi recebido pelo Diretor-Superintendente Operacional, Renê Duarte, o supervisor 
Comercial Luís Lemos e o executivo de vendas Carlos Lima, com quem conversaram sobre 
os desafios da nova gestão da Embraco.

Duas equipes do agente de carga Royal Cargo fizeram uma visita na Portonave, nos dias 23 e 29 de maio, e puderam conhecer as 
instalações do Terminal e esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados pela Companhia. O grupo foi recebido pela assistente Comercial 
Andressa Alexandre.

Profissionais da COSCO e OOCL conhecem Terminal 
Representantes dos armadores COSCO e OOCL estiveram na 
Portonave, no dia 22 de maio, para conhecer as instalações do 
Terminal. Os profissionais foram recebidos pelo executivo de 
vendas Marcos Borba e pelo assistente comercial Ricardo Corrêa. 
Durante a visita, também foram abordadas as movimentações 
previstas para os próximos meses. “As visitas permitem que os 
armadores conheçam as instalações por onde suas cargas passam, 
a seriedade com que seus negócios são tratados na Portonave e a 
excelência e comprometimento de nossas equipes”, destaca Borba.

Visita da Columbia
Profissionais da Columbia em visita 
ao Terminal no dia 16 de maio, 
recebidos pela assistente Comercial 
Andressa Alexandre.
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C A P A

PAT R O C Í N IO  DA  P O R T O N AV E 
ESTIMULA SURF BRASILEIRO
E VALORIZA TALENTOS LOCAIS
A Portonave formalizou no mês de junho patrocínio a cinco atletas do Vale do Itajaí que 
se destacam nos cenários nacional e internacional do surf. Um profissional da Portonave 
também receberá incentivo para disputar provas amadoras na região. A iniciativa atende 
a diversos objetivos da empresa, entre eles valorizar a cultura da região, apoiar talentos 
locais e ainda estimular o surf brasileiro, que vive um momento de destaque no cenário 
internacional, com maior número de atletas disputando entre a elite ( à frente de potências 
do esporte, como Austrália e EUA). 

A decisão de patrocinar o Portonave Surf Team também se relaciona com o Objetivo do 
Desenvolvimento Sustentável “Vida na Água” (ODS 14), da ONU, do qual a Portonave é 
apoiadora oficial. Como embaixadores, os surfistas poderão ampliar o alcance de iniciativas 
alinhadas ao tema e que contribuam para a conservação dos mares e oceanos.

CONHEÇA O TIME DE ATLETAS PATROCINADOS PELA PORTONAVE:

Willian Cardoso, 
o Panda

Morador de Balneário Camboriú, Panda 
compete na elite do surfe mundial, o World 
Championship Tour (WCT), que conta 
com apenas 34 atletas e é promovido pela 
World Surf League (WSL). Quando Panda 
ainda disputava o World Qualifying 
Series (WQS), que é a porta de entrada 
para o WCT, ele pensou em desistir de 
competir profissionalmente, justamente 
pela dificuldade de manter patrocinadores 
ao longo da carreira.

Elias Figue Diel
“Figue” perdeu a visão após um acidente de 
carro, aos 16 anos, episódio que o fez parar 
de surfar. Retornou às ondas após os 30 
anos (nesse período, tornou-se professor de 
yoga também) e já alcançou duas vezes o 
título de vice-campeão mundial adaptado. 

Matheus Navarro
Da Praia Brava, Navarro compete na WQS. 
Foi campeão mundial do ISA World Junior 
Sub-18 no Panamá em 2012, hexacampeão 
catarinense amador e campeão brasileiro 
Junior em 2011. 
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Alex Lima
Lima é nosso representante navegantino, 
morador da cidade e que compete também 
no WQS.

Wagner Batista 
Cardoso

Vava é a prata da casa. Nosso profissional, 
operador, que nas horas vagas se dedica 
com afinco ao surf. 

•  Veleiro de Expedições Científicas Oceanográficas da UFSC: 
pesquisa para inovação com foco na qualidade dos oceanos; 

•  série documental “Feito Torto pra Ficar Direito”: valoriza a 
pesca artesanal; 

•  projeto “Surfe nas Escolas”: vai ensinar surfe e educação 
ambiental para estudantes de escolas públicas de Navegantes; 

•   documentário “Revolixonários – o mundo de plástico”.

A Portonave investe ainda em monitoramento e controle de todos 
os aspectos ambientais relacionados à sua atividade, abrangendo 
o monitoramento e a qualidade da água de lastro e do lençol 
freático. Só em 2018, investiu R$ 1,8 milhão em gestão ambiental.

VIDA NA ÁGUA 
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma agenda 
global com metas que os países devem alcançar até 2030 para um 
mundo mais sustentável, equilibrado e pacifico. No Objetivo 14, a 
Agenda 2030 da ONU preza pela conservação e o uso sustentável 
dos oceanos, mares e recursos marinhos, envolvendo metas 
relacionadas à poluição das águas, aos ecossistemas marinhos e 
costeiros, à sobrepesca ilegal, entre outras.

Além dos surfistas, a Portonave patrocina o projeto Somos do Mar 
itinerante, que neste ano começa a percorrer a costa brasileira 
disseminando educação ambiental e coletando dados para uma 
pesquisa sobre o lixo nos mares.

Por meio das Leis de Incentivo Fiscal, a empresa também incentiva 
outras ações alinhadas ao ODS 14: 

Noah Machado
Com 13 anos, o expoente grom surfer de 
Piçarras disputa o campeonato catarinense e 
brasileiro amador e está entre as promessas 
para a elite do futuro. 

Diretores da Portonave com o time de surf patrocinado pela empresa
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E S P E C I A L  –  S E M A N A  D O  M E I O  A M B I E N T E

A Semana do Meio Ambiente realizada entre os dias 03 
e 07 de junho na Portonave trouxe o tema “A mudança 
começa de dentro para fora” e buscou despertar a atenção 
dos profissionais para pequenas atitudes e mudanças de 
hábitos que acabam tendo importante impacto positivo no 
meio ambiente. “Buscamos conscientizar as pessoas sobre a 
necessidade de ações individuais que melhorem a qualidade 
ambiental do espaço que ocupamos. A questão dos resíduos 
sólidos e da redução de vegetação árborea nas cidades, por 
exemplo, contribuem com diversas problemáticas, como a 
proliferação de vetores, entre eles o mosquito da dengue, e  
o aumento das ilhas de calor”, comenta o analista de Meio 
Ambiente Guilherme Kluge Schetinger.

Para promover essa conscientização, o evento ofereceu 
oficinas que fizeram a equipe da Portonave conhecer na 
prática posturas ambientalmente corretas. A programação 
contou também com palestras, um espetáculo artístico e 
entrega de mudas. Guilherme destaca que a sensibilização 
em relação à problemática dos resíduos sólidos é uma 
das principais conquistas do evento. “As pessoas às vezes 
possuem uma visão limitada do que é meio ambiente e 
associam esse conceito apenas ao ambiente natural com 
florestas e diversidade de fauna, e precisam entender que 
os centros urbanos também fazem parte desse cenário”.

CONFIRA O QUE ROLOU NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE:

Semana do Meio Ambiente 
incentiva mudança de hábitos 
e sensibilização

Oficina “Compostagem doméstica: 
reduzindo resíduos”
Os profissionais da Portonave conheceram o método da compostagem para reciclar resíduos orgânicos gerados em casa e reaproveitá-los em hortas e vasos. O objetivo foi sensibilizar a equipe sobre o potencial de reciclagem que há nos resíduos domésticos, representando uma taxa de quase 60% de tudo que produzimos. Ao final da oficina, foi sorteada uma composteira e o ganhador foi o bombeiro Carlos Ricardo Schmitt. “Assisti a oficina, gostei do que aprendi e tive a sorte de ganhar a composteira. Moro em apartamento e tenho poucos vasos, mas já planejei como vai ser o primeiro uso da composteira em minha casa”, conta Schmitt.

Carlos Ricardo Schmitt
ganhador da composteira
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Palestra “Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável: 

o que precisamos saber?”

Foram apresentados os objetivos 

que compõem a Agenda 2030 da 

ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável e as ações que a 

Portonave desenvolve alinhadas 

a essa temática.

NOVO ECOCOPO
Durante a Semana do Meio Ambiente, a Portonave lançou seu novo Ecocopo, uma ação que 
a empresa faz desde 2015 e que já evitou o consumo de mais de 2,4 milhões de copos plásticos 
descartáveis na empresa. Quem já pegou o seu agora é só usar! Eles estão disponíveis na 
Comunicação (no primeiro andar do prédio administrativo).

Palestra “O lixo na praia:  
o que eu tenho a ver com isso?”

A equipe do Projeto Somos do Mar, que vai 

percorrer a costa do Brasil neste ano com ações 

de educação ambiental e coleta de lixo para uma 

pesquisa científica, falou sobre o combate ao 

lixo nos espaços marinhos, sustentabilidade e 

mudanças comportamentais para a conservação 

dos oceanos.

Espetáculo: 
Onda de desperdício
Um grupo do curso de Oceanografia da UNIVALI apresentou uma intervenção artística que mesclou dança e ciência e alertou para os perigos da poluição marinha.

Entrega de mudas

Foram disponibilizadas mudas nativas, 

frutíferas e não frutíferas, aos trabalhadores 

internos e terceiros, para que possam 

contribuir com o plantio no ambiente 

urbano e assim amenizar as ilhas de calor 

e aumentar o espaço de sombras.

Oficina “Horta doméstica: 
cultivo saudável em 
pequenos espaços”
Os participantes aprenderam técnicas de plantio e manejo para pequenos espaços domésticos. A atividade foi realizada de forma lúdica e prática no espaço externo da Portonave.
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I O A M B I E N T A L  –  S É R I E  O D S

ODS: o que temos 
a ver com isso?
Na última edição, apresentamos o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável  (ODS) 1: 
erradicação da pobreza. Nesta edição, continuamos a apresentação dos 17 objetivos que 
compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 

A Portonave é signatária do Movimento ODS Santa Catarina e apoiadora oficial do ODS 14, 
que prevê a conservação e o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. 

ODS 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover a 
agricultura sustentável 
Uma em cada nove pessoas no mundo é subnutrida. A má nutrição é responsável por 
45% das mortes de crianças abaixo dos cinco anos de idade. Estatísticas apontam 
também que mais de 60 milhões de crianças em idade escolar primária vão às aulas 
passando fome.

DIANTE DESSE CENÁRIO, AS METAS ESTABELECIDAS PARA ESSE OBJETIVO SÃO:
• Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os 

pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, 
nutritivos e suficientes durante todo o ano;

•  Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as 
metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores 
de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, 
mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas;

•  Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de 
alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 
pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos 
produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de 
agregação de valor e de emprego não agrícola;

•  Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar 
práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem 
a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças 
climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, 
e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo;

• Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, animais de criação e domesticados e suas respectivas espécies 
selvagens, inclusive por meio de bancos de sementes e plantas diversificados e bem geridos em nível nacional, regional e internacional, 
e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados, como acordado internacionalmente;

•  Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços 
agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de produção agrícola 
nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos desenvolvidos;

• Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas 
as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o mandato da Rodada de 
Desenvolvimento de Doha;

•  Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o 
acesso oportuno à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema dos 
preços dos alimentos.

COMO PODEMOS AJUDAR?

Toda ação que melhore a nutrição 
de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social contribui 
diretamente com o ODS 2. Assim, 
oferecer refeições a pessoas em 
situação de rua já é uma forma 
de somar esforços, bem como 
arrecadar alimentos não perecíveis 
para doação.

Quem domina técnicas de 
reaproveitamento integral de 
alimentos pode ministrar oficinas 
gratuitas em comunidades carentes, 
permitindo que os moradores 
tenham um rendimento maior dos 
alimentos que conseguem adquirir. 
Orientar a construção de hortas 
comunitárias também é uma ação 
positiva, assim como valorizar a 
produção de pequenos produtores.
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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

Alunos da rede pública de Navegantes têm acesso gratuito a oficinas 
de futebol realizadas no Centro de Artes e Esporte Unificados Helde 
Scartezini, o “CEU das Artes”. A ação faz parte do projeto Futebol de Rua 
pela Educação, que em Navegantes é patrocinado pela Portonave, por 
meio de Lei de Incentivo ao Esporte. Além das atividades com a bola, 
os alunos recebem acompanhamento pedagógico. “A metodologia do 
projeto é pensada não apenas para a formação esportiva no futebol, 
mas também para o desenvolvimento humano desses alunos. Por meio 
do esporte, trabalhamos a formação de novos valores e aspectos como 
protagonismo, enfrentamento ao racismo, cultura de paz e educação 
não violenta”, comenta a coordenadora Fabiane Prado.

Futebol de Rua pela Educação 
entra no terceiro ano em Navegantes
Mais de 100 crianças participam de oficinas esportivas gratuitas e recebem acompanhamento pedagógico nos estudos

A Galeria Portonave recebeu, no mês de 
junho, a exposição Manufaturado, da artista 
Maria Carmen von Linsingen, que vive em 
Blumenau, onde realiza pesquisas com 
resíduos têxteis. Na obra, ela apresentou 
uma trajetória de estudos têxteis 
envolvendo os cinco sentidos humanos. No 
mês de julho, a Galeria apresenta A Poiesis 
de um corpo [des]contruído e [ex]posto, 
trabalho do artista plástico Pedro Gottardi, 
natural de Brusque. Sua exposição aborda o 
corpo humano como tema e como suporte 
para processos poéticos.

Produtos têxteis e os sentidos humanos na Galeria

Para se manterem no projeto, os alunos precisam ter um mínimo 
de 75% de frequência escolar. A equipe pedagógica faz ainda o 
acompanhamento dos boletins e os apoia na rotina de estudos. A 
faixa etária atendida vai de oito a 17 anos de idade. Atualmente, 120 
alunos estão frequentando as oficinas, mas a capacidade do projeto 
é para até 160 crianças e adolescentes. Integrados ao Futebol de 
Rua pela Educação, a tendência é de melhora nas notas e também 
no comportamento em casa. “O projeto é focado na motivação e na 
superação das dificuldades que cada criança ou adolescente possa 
ter. Usamos o futebol para trabalhar diversos aspectos emocionais 
e comportamentais”, reforça Fabiane.
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F Ó R U M  B R A S I L  O D S

A Portonave participou, nos dias 28 e 29 de junho, da 
primeira edição do Fórum Brasil ODS, evento realizado em 
Florianópolis pelo Movimento ODS Santa Catarina e pela 
Editora Expressão, com patrocínio de algumas empresas, 
incluindo a Portonave. O objetivo foi promover um debate 
acerca dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que 
compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU) e uma avaliação de como o Brasil está avançando no 
cumprimento dessa Agenda. 

Um dos maiores destaques da programação foi a palestra 
de Haroldo Machado Filho (foto), co-presidente da Força 
Tarefa sobre os ODS no âmbito do Sistema ONU no 
Brasil e assessor do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) no país. Haroldo chamou a 
atenção para a importância de que a agenda seja adotada 
por todos, nas esferas públicas e privadas. Sobre o Brasil, 
destacou um significativo avanço nos últimos anos. “O 
Brasil na década de 90 tinha o IDH mais baixo do que 
os países mais pobres do mundo têm hoje. Em 20 anos, 
evoluímos consideravelmente e ninguém reconhece 
isso. Precisamos valorizar esses avanços para pensar no 
futuro”, afirmou. 

O  Diretor-Superintendente Administrativo da Portonave, 
Osmari de Castilho Ribas, participou de um dos painéis da 
programação do evento, intitulado “Dimensão Econômica: 
integração dos ODS na estratégia das empresas”. Nele, 
abordou ações da Portonave que demonstram o engajamento 
da empresa na Agenda da ONU. “A preocupação da 
Portonave em ser uma empresa sustentável veio antes 
mesmo do Terminal existir. Sempre tivemos o intuito de 
implantar uma empresa com cultura sustentável e por isso 
a sustentabilidade está em nosso DNA”.

Fórum Brasil ODS
debate avanço da agenda da ONU no Brasil

PREMIANDO BOAS PRÁTICAS
O Fórum Brasil ODS foi marcado também pela entrega do Prêmio 
ODS Santa Catarina 2019, como reconhecimento a projetos e ações 
de empresas, entidades e pessoas físicas signatárias do Movimento 
ODS Santa Catarina, alinhados à agenda da ONU. O Prêmio recebeu 
94 inscrições e o analista de Meio Ambiente Guilherme Kluge 
Schetinger foi um dos avaliadores, representando a Portonave. Os 
participantes disputaram seis categorias: Empresas, Instituição de 
Ensino, Organização de Classe, Organização da Sociedade Civil, 
Pessoa Física e Poder Público. A Prefeitura Municipal de Itajaí foi 
vencedora na categoria Poder Público, pelo projeto do Planejamento 
Estratégico do Município - PEMI 2040.
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S É R I E  –  T E R C E I R O S

Uma das grandes parceiras da Portonave para uma operação ambientalmente 
responsável e segura do Terminal é a empresa Suatrans. O trabalho desenvolvido por 
ela abrange ações preventivas e corretivas para vazamentos e derramamentos de óleo, 
hidrocabornetos, produtos químicos e outras substâncias, poluidoras ou não, tanto 
em água como em terra. “Apesar de não termos registros de acidentes ambientais nas 
operações da Portonave, é um trabalho que continua sendo muito importante, porque 
tem caráter prevencionista. A Suatrans monitora e dá suporte às nossas atividades com 
potencial de poluição. Além disso, no caso de ocorrer uma emergência, temos uma base 
de pronta resposta, preparada para agir em tempo reduzido”, explica o analista de Meio 
Ambiente Guilherme Kluge Schetinger.

A Suatrans é contratada há nove anos e uma equipe de três profissionais atua no Terminal. 
A empresa tem ainda uma base na cidade de Itajaí e essas equipes podem ser acionadas 
para atendimentos mais complexos se necessário. O Superintendente de Operações 
Marine, Carlos Roberto de Assis Filho, comenta que o controle ambiental em terminais 
portuários envolve desafios. “Temos que fornecer às nossas equipes ferramentas e 
equipamentos especializados para que possam trabalhar nos ambientes aquático e 
terrestre dos distintos modais de transporte de produtos perigosos encontrados nos 
terminais portuários (rodoviário, ferroviário, ductos, marítimo e aéreo). Outro desafio 
é ter que conhecer detalhadamente a imensa variedade de tanques fixos utilizados no 
armazenamento de produtos químicos, incluindo suas válvulas e acessórios, e saber fazer 
a manipulação segura desses produtos”.

Assis ressalta ainda que as atividades da Suatrans devem seguir diversas regulações 
aplicadas a áreas “alfandegadas”, sob controle aduaneiro. Segundo ele, os profissionais 
da Suatrans são formados segundo parâmetros de acreditação nacional e internacional, 
para que possam realizar todas as operações técnicas necessárias ao escopo do contrato 
e também estejam prontos para a remediação ambiental necessária em eventual caso de 
acidente. Ele destaca que o relacionamento com as equipes da Portonave favorece uma 
atuação eficaz em situações de crise. “Temos acesso facilitado e uma integração entre as 
gestões operacionais de ambas as empresas. Participamos de treinamentos e simulados 
conjuntos, o que favorece ainda mais a integração”.

Controle ambiental em terra e mar 

Temos o desafio de 
conhecer a imensa 

variedade de tanques 
fixos utilizados no 

armazenamento de 
produtos químicos 

e saber fazer a 
manipulação segura 

desses produtos.

”

”Carlos Roberto de Assis Filho
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Na velocidade 
da tecnologia

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

Por Roger Ferreira

O Repórter Portonave desta edição 
é Roger Ferreira, de 31 anos, que 
exerce o cargo de Técnico em Elétrica 
Sênior e está na empresa há 10 anos. 
Ele entrevista o Eletricista Sênior 
Gerson Vitaca, de 50 anos, há cinco 
na Portonave. O desejo de Roger é dar 
visibilidade a um trabalho bastante 
especializado e importante, mas que 
é desconhecido por muitos colegas 
do Terminal. Além das atividades 
rotineiras do setor de Manutenção 
Elétrica, Gerson faz reparos em 
circuitos eletrônicos essenciais às 
operações do Terminal.

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!

“O Gerson iniciou no setor de Elétrica 
Predial e logo se notou um diferencial na 
sua experiência com eletrônica industrial 
(que por sinal é uma mão de obra muito rara 
em nossa região). Dessa forma, ele acabou 
migrando para a Manutenção Elétrica de 
Equipamentos, mostrando, além de um 
conhecimento técnico singular, uma boa 
postura profissional, humildade e dedicação 
nos desafios diários”.

Como é o seu dia a dia na Portonave? 

O funcionário do setor de manutenção 
elétrica tem que ser muito dinâmico em 
função da quantidade de equipamentos e 
da tecnologia investida na movimentação 
de contêineres. Assim, há momentos em 
que estou inspecionando o sistema de 
elevação dos portêineres e outros em 
que estou reparando sinalizações áudio 
e visuais de Terminal, por exemplo. Mas 
minha formação é em Eletrônica e em 
nosso setor possuímos um “Laboratório”, 
com equipamentos de alta tecnologia, para 
diagnosticar e reparar circuitos eletrônicos, 
mantendo um olhar especial sobre esses 
dispositivos que afetam tanto a segurança 
dos equipamentos utilizados no Terminal, 
quanto sua autonomia.

Quais tipos de tecnologia e dispositivos 
envolvem o seu trabalho? 

Os equipamentos utilizados nas operações 
do Terminal trabalham com alta tecnologia. 
Podemos falar, por exemplo, do operador 
que tem em suas mãos o domínio de uma 
carga de 65 toneladas, controlando sua 
velocidade e direção. Isso passa por um 
sistema mecânico muito robusto e uma 
“eletrônica muito precisa”. O sistema 
de inversores, controladores, sensores 
e acionadores trabalha com um grande 
sincronismo, mantendo uma segurança 

que não pode falhar. Esses controles são 
feitos na maioria dos casos por circuitos 
eletrônicos como: placas de célula de carga 
(monitoram peso de elevação), encoder 
(monitora rotação dos motores), joystick 
(comanda o equipamento), módulo de 
CLP (controlador lógico programável), 
conversores de frequência (controle de 
velocidade dos motores) e muitos outros. 
São equipamentos importados, com 
dispositivos eletrônicos de custo elevado e 
de difícil aquisição. Há reparos em nosso 
“laboratório” que chegam a resultar em 
uma economia de até 140 mil reais em 
peças. Com nosso trabalho, é possível 
manter o equipamento disponível e nossos 
estoques enxutos.

O que o senhor percebe de mais 
importante na sua função?

Saber que faço parte de um lugar tão 
importante, mas pouco explícito, me faz 
notar que um único ponto de solda está 
diretamente ligado a toda uma operação, 
seja ela de segurança, agilidade ou 
confiabilidade. Acredito que o segredo 
para o sucesso desse setor é dado pela 
visão estratégica dos nossos superiores e o 
entrosamento da nossa equipe. 

Como o senhor descreve a evolução da 
tecnologia, sabendo que fez parte dessa 
evolução?

A evolução da tecnologia faz com que 
os componentes sejam cada vez mais 
compactos e rápidos. O  sentimento que 
tenho é de estar indo em uma escada rolante 
na contramão, pois não se pode parar de 
se atualizar, seja em cursos ou leituras. 
É uma grande dedicação compreender 
cada dispositivo novo que é desenvolvido, 
enfrentando diariamente os desafios dessa 
tecnologia acelerada.
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O Tatuador 
de Auschwitz 

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A indicação deste mês é o romance histórico O Tatuador de Auschwitz, da autora 
Heather Morris, que narra um testemunho real do amor entre Lale Sokolov e 
Gita Fuhrmannova, judeus eslovacos, presos no campo de concentração de 
Auschwitz. Eles acabaram se apaixonando e ousaram enfrentar o sistema da 
Alemanha nazista.

Lale tinha a incumbência de tatuar os números de série dos prisioneiros que 
chegavam ao campo de concentração e Gita, ao ser transferida, precisa renovar 
a sua tatuagem. Ao vê-la, Lale se apaixona e decide que conquistará aquela 
mulher e fará o possível para que um dia ambos consigam viver felizes fora dali. 

O cargo de tatuador lhe dava alguns benefícios, como comida extra e andar com 
liberdade pelo campo de concentração. Ele aproveitava a posição privilegiada 
para ajudar outros prisioneiros (principalmente Gita). Trocava joias e dinheiro 
por comida e remédios para mantê-los vivos e designava funções administrativas 
para seus companheiros, para poupá-los do trabalho braçal.

O livro descreve cenas impactantes, como a câmara de gás e o pânico que o 
médico Mengele causava nos prisioneiros. Ele era o responsável por fazer 
experimentos humanos, esterilizá-los ou mandá-los para a câmara de gás por 
serem doentes ou incapazes de trabalhar.

A autora teve a oportunidade de entrevistar Lale durante alguns anos e 
transformou a entrevista nessa bela obra. Apesar de todos os horrores que 
era obrigado a presenciar diariamente e do medo de perder a sua amada, Lale 
sempre se mostrava otimista e tentava ao máximo manter a sua dignidade. 

O ESPAÇO DE LEITURA É UM PROJETO DO INSTITUTO PORTONAVE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
E O ACERVO É COMPOSTO POR DOAÇÕES. FAÇA PARTE DESTE TIME: COMPARTILHE O PRAZER DA 

LEITURA DOANDO UM LIVRO TAMBÉM.

ATÉ A PRÓXIMA E BOA LEITURA!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

CASAMENTO

• Oberdan Chagas Correa (Manutenção) casou-se com 
Simone Oliveira Botelho Correa em 08/06/2019

• Saul de Oliveira (Operação) casou-se com Elisabete 
Ferreira Passos de Oliveira em 17/06/2019

FORMATURAS

• Arilla Cordeiro Tavares Candal  (Documental) formou-se em 
Administração em 02/05/2019

• Marcos Muto de Oliveira (Planejamento) concluiu Pós-
Graduação em Administração de Empresas em 08/04/2019

ANIVERSARIANTES DE JUNHO

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


