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PORTONAVE RECEBE PRÊMIO 
EMPRESA CIDADÃ DA ADVB/SC

GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA E EUA IMPULSIONA 
EXPORTAÇÃO DA CARNE SUÍNA BRASILEIRA
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O município que acolhe a Portonave comemora 
neste mês de agosto 57 anos de emancipação

NavegantesPARABÉNS, 
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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

E D I T O R I A L

11 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Projeto atende crianças e adolescentes 
por meio da dança

REPÓRTER PORTONAVE
Médica do trabalho faz ação voluntária 
em Navegantes

14

Navegantes celebra neste mês, seus 57 anos. A oportunidade de 
participarmos ativamente da história desta cidade nos últimos 
anos e aqui desenvolvermos a nossa estratégia corporativa é 
motivo de muito orgulho. Trata-se de uma interação onde a 
comunidade e o segmento empresarial exercem influência em 
busca de uma cidade sustentável, com oportunidades e bem-
estar social para todos.

Estrategicamente, as organizações devem contemplar mais 
do que somente atender as especifidades do seu segmento de 
atuação. A essência da estratégia corporativa, com base na 
sua visão, missão, valores, precisa mirar toda a sua cadeia 
de suprimentos e relações, garantindo a sustentabilidade e 
contribuindo para a sociedade. Nesse contexto, as empresas 
devem encontrar uma forma de construir relações sociais 
e profissionais consistentes, com seus clientes, parceiros e 
comunidade na construção do desenvolvimento equilibrado.

Sem dúvidas, isto impõe uma visão coletiva e um posicionamento 
colaborativo para que se possa seguir avançando, em sentido 
amplo. E, além disso, esta postura baseia-se em estabelecer uma 
visão de longo prazo, coerente com os valores, a cultura local 
e a ambição de construir algo maior. 
O desejo é que, junto com esta cidade 
que nos acolhe de forma tão especial, 
possamos executar uma estratégia 
convergente, fortalecer esta relação 
que nos trouxe até aqui e que, com 
força e trabalho consciente possamos 
consolidar um ambiente cada vez 
mais orientado para o bem comum.
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C O M E R C I A L

A Portonave foi, no primeiro semestre de 2019, um dos terminais 
líderes na movimentação de carne suína no Brasil, com 22,64% das 
movimentações realizadas no país. O indicador é fruto de alguns 
fatores, entre eles a guerra comercial entre China e Estados Unidos, 
que impulsionou as exportações desse produto. A alta taxação 
de impostos aplicada de forma recíproca pelos dois países tem 
levado ambos a buscarem fornecedores que não encareçam suas 
importações. Com isso, abre-se a oportunidade para que outros 
países absorvam a demanda.

A peste suína africana na China também favoreceu esse quadro e o 
cenário vem sendo aproveitado por quem detém condições e logística 
adequada. “Nossa Câmara Frigorífica é habilitada para os principais 
mercados mundiais e dá importante apoio logístico que busca 
integrar armazém de carga à área portuária. Com isso, estamos aptos 
a absorver demandas inesperadas e aproveitar as oportunidades que 
surgem”, comenta o gerente Comercial Juliano Perin.

Santa Catarina é responsável por 55% das exportações de carne 
suína no Brasil e a movimentação desse produto corresponde 
a 13% das exportações refeers do Terminal. “Apesar de todas as 
dificuldades do mercado global, a Portonave continua sendo um 
dos principais Terminais responsáveis pela movimentação de carne 
suína do Brasil”, destaca Perin.

Guerra comercial entre China e EUA 
impulsiona exportação da carne suína

Portonave foi o terminal que mais 
exportou maçã em 2019
A Portonave foi o Terminal brasileiro que 
mais exportou maçã na safra de 2019, 
com uma participação de 53% do total, 
movimentando 69% a mais que o segundo 
colocado. Os principais destinos das cargas 
foram Rússia, Portugal, Irlanda, Índia e 
Emirados Árabes Unidos.

Os maiores produtores de maçã no Brasil são 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é de Santa 
Catarina que sai 97,6% da maça exportada 
no país. A Portonave lidera a exportação da 
fruta no país desde 2015. “A qualidade na 
prestação dos serviços, aliada a localização 
do Terminal, facilita as exportações das 
cargas dos principais produtores de maçã 
do Estado e do Rio Grande do Sul. Assim, a 
Portonave se consolida como principal porta 
de saída da maçã brasileira rumo ao mercado 
internacional”, avalia o supervisor Comercial 
Luís Lemos. Fonte: Datamar

53% 
do total 
nacional

69% 

a mais 
que o 2º 
colocado

A Portonave foi o Terminal que 
mais exportou maçã no Brasil

2019
Safra da maca
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C O M E R C I A L

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

Portal do Cliente: saiba mais
A última edição da Express explicou o que é o Portal do Cliente e a praticidade que suas ferramentas trazem para a movimentação 
de cargas no Terminal. Nesta edição, você entenderá melhor o serviço “Agendamento” do Portal.
 

QUE SERVIÇOS O AGENDAMENTO OFERECE?
Além de agendar a entrega ou a saída de um contêiner, o cliente pode visualizar o status e o histórico de agendamentos feitos. 
Pode ainda contratar o Agendamento Especial, quando tiver urgência em entregar ou retirar um contêiner antes do prazo normal.

QUAIS AS VANTAGENS DO AGENDAMENTO ONLINE?
Além da praticidade e do ganho de tempo, o serviço trouxe agilidade no fluxo de entrada no Terminal. 
O atendimento dos caminhões ficou mais célere, além de mais organizado, já que o sistema trabalha com “janelas” de horários.

QUE REQUISITOS O CLIENTE PRECISA CUMPRIR PARA USAR O AGENDAMENTO ONLINE?
Basta fazer o cadastro no Portal do Cliente e preencher as informações solicitadas pelo sistema.

Confira os últimos resultados do time de atletas patrocinados pela Portonave e as próximas etapas que eles irão disputar:
PORTONAVE SURF TEAM

E NÃO ESQUEÇA:
Com o Portal do Cliente, você se mantém atualizado sobre as movimentações dos seus contêineres de forma 
100% digital e disponível a qualquer hora do dia.

ALEX
 LIMA

WILLIAN 
CARDOSO
“PANDA”

17º lugar no Oi Rio Pro (Saquarema/RJ) 
49º lugar no Balito Pro 
(Kwazulu-Natal/ África do Sul)
9º lugar no Corona Open 
(Jeffrey’s Bay/África do Sul)

VAN US Open of Surfing (EUA) 

Tahiti Pro Teahupo’o (Tahiti)

Caraibos Lacanau Pro 
(Gironde/França)

Deeply Pro Anglet 
(Anglet/França)

7º etapa do SCQS Silverbay 
(Garopaba/SC)

CBSURF Júnior Tour
(São Francisco do Sul/SC)

9º lugar no Tríplice Coroa Quebra Onda 
(Povoação, Linhares/ ES)
17º lugar no Vans Surf Open Acapulco 
by Corona (Guerrero/ MEX)
41º lugar no Marica Surf Pro (Maricá/RJ)

3º lugar sub14 e 4º lugar sub16 no 
Circuito Adriano de Souza 
(Balneário Camboriú/SC)
Campeão sub14 e 5º lugar sub 16 no 
Circuito Surf Talentos (Itajaí/SC)

2º lugar no Vans Surf Open 
Acapulco by Corona 
(Guerrero/ MEX)

NOAH 
MACHADO

MATHEUS 
NAVARRO

WAGNER 
B.CARDOSO

“VAVA”

ATLETA ÚLTIMOS RESULTADOS PRÓXIMOS EVENTOS

Semifinalista categoria Master no 
Circuito FME de Surf Penha (Praia 
Vermelha/Penha/SC)

Galícia Surf Pro
(Galicia/Espanha)

Joinville Surf Open
(Araquari/SC)
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

No dia 25 de julho, a Portonave realizou um conjunto 
de ações para homenagear o Dia do Motorista. Os 
condutores que passaram pelo Terminal receberam 
de brinde um Ecocopo, além de orientações sobre 
cuidados com o meio ambiente.

Por meio de aplicativos de conversa, os motoristas 
receberam também podcasts (arquivos de audio) 
produzidos especialmente para a data. Os 
programas trouxeram dicas sobre saúde, meio 
ambiente, manutenção, além de entrevistas com 
caminhoneiros sobre esses temas e outros, como 
a saudade. 

Valdecir Guarda, um dos entrevistados, relembrou 
sua primeira viagem como caminhoneiro, para 
Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. “Naquela 
época, eu ainda morava com a minha mãe e fiquei 
95 dias longe. Não tinha nem telefone em casa. 
Tinha que combinar horário para o meu pai ir ao 
telefone público. Minha mãe, até hoje não atende o 
telefone”, ele conta com graça. E foi com bastante 
emoção que Valdecir falou da família que tem 
hoje, formada pela esposa Ivonete e por um casal 
de filhos, reconhecendo que a saudade é uma das 
coisas mais difíceis no seu trabalho. 

Pelos podcasts, a Portonave compartilhou com os 
motoristas duas poesias que falam bastante sobre 
a questão da saudade, de autoria de Mário Sérgio 
Mendes. Se você não teve acesso aos áudios, pode 
ler as poesias aqui na Express.

Portonave na estrada com você: 
ação homenageia Dia do Motorista

CAMINHONEIRO*
Que homem é esse? 

Abandonado à própria sorte, 
por caminhos sinuosos de asfalto, 
rochosos, muitas vezes lamaçal.

O detém apenas por um instante, 
porém não impede de ir.
Não é que seja corajoso. 

As circunstâncias da jornada o fizeram 
arriscar-se ao perigo desconhecido.

Vai em busca de novos horizontes, numa 
procura incansável pela subsistência dos seus.

Esquece de viver a própria vida, 
que já lhe é arriscada e sofrida.

É na solidão da cabine e na dor da saudade 
que vive seu maior drama pessoal.

É pela prole que labuta, porém nada lhe 
pertence. Tudo é de outrem.

Se sua luta é em nome da prole, 
por que a prole não o tem?

SAUDADE DO TRECHO* 
Perguntaram se eu sentia saudade do trecho, 

da vida dura que eu levava, das noites mal 
dormidas, das aventuras nas estradas.

Perguntaram também de que mais falta eu 
sentia: dos dias chuvosos, dos dias quentes 

ou das noites solitárias e frias?
Respondo sem medo de errar: por todos 
esses anos que nela passei, de todas as 

coisas nas estradas, a maior saudade são 
dos amigos que nela deixei.

*Autor: Mário Sérgio Mendes
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P A S S O U  P O R  A Q U I

Administração da Unidavi

Faculdade CNEC 
de Itajaí

Uniavan Balneário Camboriú

A Portonave recebeu no dia 13 de junho acadêmicos de Administraçao da Unidavi, do 
campus de Taió e Presidente Getúlio. Os professores Elisandra Brito e Douglas Heinz 
destacaram que, além dos processos operacionais do Terminal, o grupo pôde abordar e 
esclarecer aspectos e rotinas da área de pessoal, e que isso enriqueceu a experiência.

Também no dia 4 de julho, a Portonave 
recebeu a visita dos acadêmicos de 
Administração e Gestão Portuária 
da Faculdade CNEC de Itajaí. Após a 
apresentação institucional, os alunos 
puderam visualizar as operações 
de pátio e observar a estrutura do 
Terminal. 

Alunos do MBA em Gestão de Finanças e Controladoria da Uniavan, de Balneário 
Camboriú, fizeram uma visita ao Terminal no dia 26 de julho e foram recebidos pelo 
gerente do departamento Administrativo, Anderson da Silva Gomes, e pelo Diretor-
superintendente Administrativo, Osmari de Castilho Ribas. “O desempenho e o carisma 
dos profissionais, desde a segurança até a diretoria, são reflexo das boas políticas e ações 
da empresa. É perceptível que, além do profissionalismo, existe uma grande família 
trabalhando junto por um mesmo objetivo”, avaliou a aluna Thaís Regina Umbelino. 

Dinâmica Bilingual School
Alunos da Escola Dinâmica Bilingual School de Florianópolis 
estiveram no Terminal no dia 4 de julho. O 5º ano do Ensino 
Fundamental tinha como tema de projeto a cadeia logística catarinense 
e eles escolheram conhecer a Portonave por ser o porto de referência 
estudado em sala de aula. Acompanhados pela coordenadora da 
unidade ambiental, Luciana Seemann, conheceram os processos de 
chegada, armazenamento e saída de contêineres.

Royal Cargo
Profissionais da Royal Cargo, em 
visita ao Terminal, no dia 4 de julho.
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S E G U R A N Ç A

Brigadistas da Portonave receberam reconhecimento pelo socorro prestado a uma vítima 
de acidente na Avenida Portuária no dia 11 de julho. Uma carreta que saía da rotatória em 
direção à BR 470 colidiu em outra estacionada na Via Portuária, causando ferimentos no 
motorista. Os brigadistas fizeram os primeiros socorros no condutor, que passa bem, e 
atuaram também na prevenção de danos ambientais. Contiveram um vazamento de diesel 
ocasionado pela colisão, evitando que o combustível pudesse ir em direção à rede fluvial e 
que outros acidentes pudessem acontecer devido à pista escorregadia.

A Brigada da Portonave é formada por 48 voluntários e seis bombeiros civis, todos treinados 
e prontos para atender diversos cenários, a qualquer hora. “Somos brigadistas 24 horas por 
dia, seja no trabalho, nos nossos trajetos de ida e volta do Terminal, em festas e mesmo 
em casa. Devemos estar sempre preparados para saber o que fazer e ajudar quem precisa”, 
ressalta Luís Carlos Possamai, bombeiro no Terminal há sete anos. 

A Brigada também é um importante braço da Segurança do Trabalho. “Os brigadistas 
verificam situações de risco, incluindo comportamentos inseguros, e também são preparados 
para atender princípios de incêndio, auxiliar primeiros socorros e procedimentos de 
evacuação, entre outras atribuições de muita responsabilidade”, comenta Possamai.

Recentemente, a Portonave adquiriu novos equipamentos para aprimorar os treinamentos 
dados aos brigadistas e suas intervenções. Foram compradas roupas de nível A (próprias 
para vazamentos com produtos químicos), maca envelope e manequins que simulam 
reanimação cardiopulmonar. 

Condecoração
Fernando Cavalli, um dos brigadistas voluntários da Portonave, também atua como bombeiro 
voluntário no Corpo de Bombeiros Militar, em Navegantes. No dia 14 de junho, ele recebeu 
uma medalha de mérito pelos seus 10 anos de atuação na instituição. “Tenho muito orgulho 
em poder ajudar a salvar vidas. Aprendo a cada plantão e nesses dez anos também pude 
ensinar muitas coisas aos meus filhos. E o mais importante é que tenho o apoio da minha 
família. Sou um homem realizado”.

Brigada recebe reconhecimento 
por atuação em acidente
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C A P A

No mês em que Navegantes comemora 57 anos de sua emancipação política e 
administrativa, vamos mostrar a cidade pelos olhos de quem a conhece melhor: 
seus moradores. Nesta edição, a Portonave traz curiosidades e detalhes dos 
bairros de Navegantes, contados com carinho e orgulho por profissionais do 
Terminal. Com isso, deixamos registrada nossa homenagem à cidade que nos 
acolhe e que cresce junto conosco. 

faz 57 anos
Navegantes

Escalvados 
 “O Morro da Pedra é um dos pontos 

turísticos de Navegantes e fica no meu 
bairro. Lá de cima é possível avistar 

toda a cidade, o mar e até os portêineres. 
Além disso, há uma rampa para saltar de 

asa-delta”.  

Suellen Bittencout Padilha
Analista de 

Documentação

Machados 
e Volta Grande

 “Moro há 33 anos no Machados. O 
evento mais tradicional é a Festa do 
Pescador, realizada na Igreja Santa 
Luzia. Reúne cerca de mil pessoas”. 

 
Everton Pivato Balbino

Técnico em Elétrica

Nossa 
Senhora das 

Graças
 “O bairro tem tudo acessível, o que precisamos 
temos por perto. O Parque Geral do CAIC tem 

quadra aberta, biblioteca, aula de dança, escolinha 
de futebol.  Nesse local, nos reunimos para tomar 

um chimarrão, conversar com os amigos e a 
família toda, é propício para aproveitar os 

momentos de folga”. 

Cristiano Rafael de Quevedo
Operador de Veículo 

Portuário 
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Hugo 
de Almeida

 “O bairro Hugo de Almeida é 
extremamente calmo, fica na área rural 
de Navegantes. Agricultores plantam 

arroz e há criação de gado. Não perdeu 
suas características, mesmo com a 

urbanização da cidade”.  
 

Sidnei Manoel Ferreira
Técnico em Elétrica

São 
Domingos

 “O meu bairro é conhecido por ter o 
único hospital da cidade e há dois meses 
foi inaugurada uma nova ala. Além dessa 
estrutura na área da saúde, há lugar para 

prática de exercícios na Avenida Portuária 
e um parque inaugurado esse ano com 

campo de futebol. Crianças e adolescentes 
aproveitam muito o espaço”. 

Geremias Spiess
Auxiliar Manutenção 

Geral

Centro
 “O que é muito característico 

no bairro onde moro, 
principalmente no verão, são as 

pessoas acompanharem o Campeonato 
de Futebol de Areia. Nesses dias, 

muitas famílias comparecem ao local 
para assistirem aos jogos”. 

 
Ana Paula Martins de Souza

Assistente da Garantia da 
Qualidade

Meia 
Praia

 “O bairro é próximo à praia, por isso sempre 
tem pessoas praticando algum tipo de esporte, 

surfando, caminhando, pedalando ou andando de 
skate. Na quadra de vôlei de areia, são realizados 
os campeonatos de vôlei e de futevôlei.  Somos 

preocupados com a proteção do meio ambiente e em 
parceria com a Portonave foram feitas as calçadas, que 

protegem a orla da praia, evitando que as pessoas 
circulem em cima da restinga e da vegetação nativa”.

 
Arminda Souza

Departamento de Controle 
da Câmara Frigorífica

São 
Pedro

 “A festa de São Pedro é o maior 
evento do nosso bairro. Chega a 

reunir cinco mil pessoas. A população é 
predominantemente de pescadores. Quase 
80% vivem da atividade pesqueira. Nossa 
faixa de areia é a maior de Navegantes”.

Daniel Hercílio Régis
Operador de equipamento

Gravatá 
“A praia é nosso local de 

lazer no Gravatá. Pego onda de 
bodyboard sempre e meus filhos com 

seis anos começaram a fazer o mesmo. 
Nosso point é em frente ao Lima (loja de 

surf). Nasci e me criei no bairro e tive uma 
infância tranquila com muitas atividades 

ao ar livre sempre”.

Leticia Paulina Schumacher
Operadora de 
equipamento

São 
Paulo

 “Moro há 13 anos no bairro. Temos um 
campinho de futebol onde as crianças e 

adolescentes costumam brincar. Também 
tem espaço para os adultos fazerem 

ginástica ao ar livre. Agora estão ampliando 
a estrutura da creche, para aumentar o 

número de vagas”.

Cleusa  Machado
Auxiliar de Movimentação 

Portuária

Pedreiras 
“Moro no Pedreiras há seis 

anos e amo morar lá. É um lugar 
calmo, silencioso e traz uma paz 

muito grande depois de um dia de 
trabalho”.

Valéria Santos
Assistente de 

Documentação
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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

A Portonave recebeu, no dia 19 de julho, o Prêmio Empresa Cidadã, da Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina (ADVB/SC), pelo case “Descarte o 
descartável: projeto Ecocopo”, vencedor na categoria Preservação Ambiental.

O Prêmio reconhece, todos os anos, empresas catarinenses que desenvolvam projetos 
nos eixos de desenvolvimento cultural, participação comunitária e preservação 
ambiental. Em 2019, 15 empresas foram premiadas. Essa foi a oitava vez que a 
Portonave recebeu o título.

O projeto do Ecocopo teve início em 2015 e desde então a empresa estimula 
o uso do copo durável, distribuído gratuitamente a seus profissionais. Com 
isso, o Terminal deixou de consumir 80 mil copinhos plásticos descartáveis 
por mês, totalizando 2,4 milhões em um período de três anos. É um 
impacto considerável na geração de resíduos da Portonave e na 
preservação ambiental. 

A sustentabilidade é uma diretriz no planejamento e nas estratégias 
de negócios da Portonave. A empresa respeita todas as legislações 
e normativas aplicáveis ao setor portuário e busca ir além, 
com ações que se reflitam em preservação de recursos e 
desenvolvimento sustentável. O Terminal atende a mais de 
300 legislações ambientais e é certificado na norma ISO 
14001, de gestão ambiental.

Você sabia que apenas 20% do 
resíduo plástico pode ser reciclável? 

E que o plástico é responsável por 
80% do lixo nos oceanos? As estatísticas 

sobre o lixo plástico nos mares são 
alarmantes e essa é uma das preocupações 

que nos motiva a querer fazer mais.

Fique de olho nos seus hábitos e não esqueça 
do seu Ecocopo!

PORTONAVE RECEBE PRÊMIO 
EMPRESA CIDADÃ 

mil
MILHÕES

Com o Ecocopo, deixamos de consumir:

80 

copinhos 
descartáveis 

por mês

2,4 

em três anos
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GRUPO DE DANÇA VALORIZA CIDADES 
PORTUÁRIAS E DESENVOLVE TALENTOS

Galeria traz exposição especial sobre Navegantes

Cerca de 700 crianças e adolescentes de Navegantes e do 
entorno foram beneficiadas em 2019 pelo Projeto 
Dançar e Brilhar – Cidades Portuárias. Além de 
manter um grupo de dança com 15 integrantes 
e ensaios semanais, o projeto leva oficinas e 
apresentações gratuitas a escolas da rede 
pública de ensino.  Instituições voltadas a 
idosos e pessoas com deficiência também 
vem sendo contempladas com apresentações.

Os integrantes têm entre 12 e 17 anos. “O 
envolvimento da família é um pré-requisito, 
além de um desempenho escolar satisfatório 
e o respeito a regras de responsabilidade e 
convivência”, explica a coreógrafa Bianca Alcântara.

Em agosto, mês de aniversário do 
município de Navegantes, a Galeria 
Portonave está recebendo uma exposição 
especial: a Navegarte. Por meio de diversas 
linguagens e formatos, um coletivo de 
18 artistas transmitem suas impressões 
e olhares sobre a cidade. São fotografias, 
esculturas, instalação, desenhos, pintura 
em tela e outras peças.

Em julho, foi a vez de “A Poiesis de um 
corpo [des]contruído e [ex]posto”, do 
artista plástico brusquense Pedro Gottardi, 
com participação do Coral da Portonave 
na abertura da exposição (foto).

Segundo ela, os benefícios da dança sobre essas crianças e 
adolescentes não se restringem à saúde física. “Observo 

uma melhora na autoestima e uma melhor disposição 
para estudar e realizar atividades cotidianas. Além 

disso, a convivência familiar e a aproximação de 
seus membros saem fortalecidas”.

O Dançar e Brilhar é certificado pelo Governo 
Federal como Ponto de Cultura e em 2019 
completa 10 anos de atuação. A Portonave 
é patrocinadora do projeto desde 2016. “Foi 

com essa parceria que nossos projetos e 
sonhos foram impulsionados e que a dança 

de Navegantes ganhou notoriedade na região”, 
reforça Bianca. 

Vida na água

No mês de agosto, o Dançar e Brilhar está 
na estrada com seu novo espetáculo “Somos 
Todos Elementos – Vida na Água”, que 
trata de preservação ambiental. O roteiro 
prioriza cidades históricas e portuárias. As 
apresentações são acessíveis, com recurso 
de audiodescrição e intérprete de libras. 
Para compor o trabalho, os integrantes 
estudaram os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, especialmente o ODS 
14, do qual a Portonave é embaixadora, e 
entrevistaram catadores de Navegantes, 
para compreender que o lixo também pode 
ser fonte de renda de arte.
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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 de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2: acabar 
com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 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 3 – Assegurar uma vida saudável e promover o 
bem estar para todas e todos, em todas as idades 
O foco do ODS 3 é a saúde da população. Por isso, suas metas envolvem a prevenção de 
doenças e o combate a problemas de saúde pública, como o uso do álcool, cigarro e drogas. 
Elas abrangem também outros cenários de ameaça à saúde e à vida, como acidentes de 
trânsito, e preveem a melhoria do acesso aos sistemas de saúde e o desenvolvimento de 
vacinas e de pesquisas em prol da saúde humana.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS3 SÃO:
• Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 

100.000 nascidos vivos;

• Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 
cinco anos, com todos os países objetivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo 
menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de cinco anos 
para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos;

• Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais 
negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras 
doenças transmissíveis;

• Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento e promover a saúde 
mental e o bem-estar;

• Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool;

• Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas;

• Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e 
educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais;

• Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e 
o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos; 

• Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e 
água do solo;

• Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos os países, conforme apropriado;

• Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afetam 
principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de 
acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as disposições do 
acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos;

• Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e formação, e retenção do pessoal de saúde 
nos países em desenvolvimento, especialmente nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento;

• Reforçar a capacidade de todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, para o alerta precoce, redução de riscos e 
gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde.

COMO PODEMOS AJUDAR?

Contribuir com o ODS 3 não é 
difícil. Mutirões de saúde e ações 
de conscientização e prevenção em 
escolas, empresas e comunidades 
são algumas das ações diretamente 
alinhadas a esse objetivo. A formação 
de grupos de caminhada e corrida 
também é uma prática positiva. 
Outra contribuição relevante e 
acessível é a doação de sangue e de 
medula óssea.
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Tarde de voluntariado

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

Por David da Silva (Ceroll)

Que atividade você desenvolveu no 
projeto Judô Cidadão?

Foi uma ação voluntária motivada pelo 
convite do coordenador do projeto, José 
Teixeira, que treina os jovens no judô. 
Como médica, pude realizar exames 
clínicos nos atletas. Muitos jovens e 
crianças foram atendidos.

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!

No Repórter Portonave desta edição, 
o Supervisor de Equipamentos David 
da Silva Raimundo conversa com a 
Médica do Trabalho Janete Regina 
Hallu Esmala. No dia 1º de junho, ela 
realizou de forma voluntária uma tarde 
de consultas no Projeto Judô Cidadão, 
que atende crianças e adolescentes em 
Navegantes. O projeto tem patrocínio 
do Instituto Portonave. David admirou 
a ação e teve a iniciativa de divulgar o 
bom exemplo na Express.

Que benefícios você espera ter deixado 
para os atletas?

Espero ter deixado um olhar médico 
profissional para alertá-los sobre possíveis 
doenças e preveni-las. Em alguns casos, 
encaminhei a outros profissionais e solicitei 
exames. Tendo saúde, espero que eles deem 
o seu melhor nas atividades esportivas e 
também na vida.

Como o seu trabalho foi recebido e como 
você avalia os resultados da ação?

Creio que obtivemos ótimos resultados, 
principalmente porque as pessoas se 
mostraram satisfeitas com o serviço prestado 
e muito gratas por tudo o que foi realizado.

O que você pensa de projetos como o 
Judô Cidadão?

O projeto Judô Cidadão faz jovens e 

crianças se encontrarem e, através do 
exemplo, seguirem modelos de disciplina, 
organização, respeito e boa educação. Traz 
bem estar a todos que dele participam, 
direta e indiretamente, com reflexos em 
suas famílias e na comunidade.

Para você, qual a importância de cada 
profissional usar o conhecimento que 
tem para ajudar a comunidade?

Como diz parte da oração de São Francisco 
de Assis: “é dando que se recebe”. Em um 
país como o nosso, onde há tanta violência 
e injustiças, pode-se ajudar os outros com 
o que se sabe e o que se pode fazer. Talvez 
faça uma diferença pequena ou grande, mas 
alguma diferença fará. Talvez transforme a 
vida de alguém, até abra novos caminhos 
e horizontes, e nos ajude a evoluir como 
seres humanos também. “O trabalho social 
com consciência enaltece e dignifica a 
quem recebe e ainda a quem realiza”.

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 12  •   Nº  112  •   AGOSTO 2019 13



S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Mãe e filha trilham 
carreiras e sonhos juntas

Valéria Castro Batista e Marina Castro Batista dos Santos são mãe e 
filha, colegas de trabalho na Portonave e parceiras em um consultório 
de psicologia. Apesar de terem cursado a graduação em horários e 
fases distintas, a conclusão das últimas matérias e do curso acabou 
coincidindo e elas se formaram psicólogas juntas. “Foi um momento 
de muito orgulho, pois enfrentamos muitos desafios durante a 
formação. Alguns deles enfrentamos juntas e em outros vimos a 
dedicação uma da outra. Foi uma experiência única”, conta Valéria. 
O Trabalho de Conclusão de Curso da dupla teve a Portonave como 
espaço de pesquisa. Elas realizaram um estudo sobre a dificuldade 
de jovens aprendizes na escolha de uma profissão.

No Terminal, Valéria é Agente de Monitoramento no Centro 
de Controle de Operações de Segurança, onde funciona toda a 
operação do sistema de monitoramento eletrônico das instalações 
da Portonave, bem como o acompanhamento dos navios e o controle 
de acesso de pessoas e veículos. Já a filha Marina, é Auxiliar de 
Garantia da Qualidade na Câmara Frigorífica. Sua função abrange 
o controle de temperatura das cargas, distribuição de lacres do 
Serviço de Inspeção Federal, recebimento de inspetores e auditores, 
entre outras atribuições.

Para conciliar os dois trabalhos, elas optaram por fazer o atendimento 
como psicólogas no período da noite, em um Espaço Compartilhado 
de Saúde, em Itajaí. Atendem pacientes a partir dos 14 anos de 
idade e também realizam workshops e palestras relacionadas a 
comportamento, ansiedade e depressão. A saúde mental foi uma das 
principais motivações de Marina quando buscou a psicologia como 
formação profissional. “Busquei essa formação pela vontade de 
tornar o mundo um lugar melhor e a mudança começa no individual. 
Uma pessoa que procura um psicólogo afeta toda a sua rede de 
convivência”, ela explica. 

Valéria reforça as palavras da filha e ressalta que despertar o 
potencial de cada pessoa é uma satisfação.

Valéria e Marina continuam se aperfeiçoando. Valéria está 
cursando um MBA em Liderança, Coach Executivo e Equipes de 
Alta Performance e quer aplicar o aprendizado em um projeto na 
Portonave, com foco no profissional do futuro e no desenvolvimento 
de competências. Marina, por sua vez, está cursando uma pós-
graduação em Psicodrama e, além de atuar com saúde mental 
e orientação profissional de jovens, pretende no futuro tornar a 
psicoterapia mais acessível a pessoas com menor condição financeira.

Nesta edição, o Outro Lado traz a história de Valéria 
Castro Batista e de sua filha Marina. Mãe e filha 
trabalham no Terminal e, juntas, também atuam 
como psicoterapeutas, carreira que trilharam 
lado a lado

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

“O que mais me traz satisfação é trabalhar com o 
despertar do potencial de um indivíduo, para ele 
se tornar mais produtivo, resiliente, motivado e 

realizado em todos os aspectos da sua vida”.
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O  PÉ de 
JAIPUR

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A indicação deste mês é o livro O Pé de Jaipur, ficção espanhola de Javier Moro 
baseada em fatos verídicos. Em 1984, aos 20 anos de idade, Christophe Roux sofre 
um grave acidente e se torna tetraplégico, fazendo com que todas as bases de sua 
vida desapareçam. 

Em uma clínica francesa, conhece Song Tak, um sobrevivente do Khmer 
Vermelho, regime comunista do Camboja que fez mais de dois milhões de vítimas 
na década de 70. O companheiro de quarto faz Christophe compreender que toda 
adversidade pode ser uma oportunidade e que o milagre da existência faz com 
que as pessoas superem seus limites. 

Apesar de todos os diagnósticos pessimistas dos médicos, ele se torna um 
exemplo de superação, mostrando que a força de vontade move os seres humanos 
e os mantêm vivos. As mais simples conquistas, como conseguir mexer um ombro, 
transformam-se em milagres e motivo de comemoração. 

A obra demonstra ainda como um problema pode ter proporções totalmente 
diferentes para indivíduos de distintas culturas, crenças ou nacionalidades. 
Juntos, os amigos encontram o caminho para sobreviver e ajudar a construir um 
mundo melhor à sua volta.

Para quem se interessou pelo livro, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza 
um exemplar para empréstimo (prateleira da Literatura – cor preta).

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

NASCIMENTO

• Lucas Bortoluzzi (TI) foi pai de Giovana Bortoluzzi em 
03/07/2019FORMATURAS

• Valeria Castro Batista (Segurança) formou-se em Psicologia em 
22/02/2019.

• Diego Buba (Operação) concluiu o curso de Tecnologia em 
Logística em 21/05/2019.

• Silmara da Silva Linhares (Gate) formou-se em Tecnologia em 
Logística em 31/05/2019.

• Alexia Roberta Deretti (Financeiro) formou-se em Gestão 
Tributária e Finanças no dia 07/06/2019.

• Kallyne Maira Rosa Pereira (Documental) concluiu MBA em 
Administration Global Traders em 13/06/2019.

ANIVERSARIANTES DE JULHO

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