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Estruturamos no mês de agosto o evento “Dia da Camiseta Branca”. Este evento é 
uma maneira de nos comunicarmos diretamente, criar uma maior interação entre 
o nosso grupo e, juntos, refletir sobre as transformações que o nosso segmento de 
mercado vem experimentando. 

Naquele momento, buscamos sintetizar a forma como a empresa está posicionada 
no mercado, a amplitude do ambiente de negócios na atualidade e como este 
cenário poderá influenciar a estratégia no longo prazo. Este diálogo aberto com todo 
o time auxilia no planejamento e reforça os valores da companhia. Falamos sobre 
a nossa trajetória, nossos avanços e também sobre nossos erros. Acreditamos que 
ao compartilharmos informações nos tornamos mais fortes e que a visão coletiva 
é fundamental para aprimorarmos os procedimentos, desenvolver equipes de alto 
desempenho e comprometidas. A partir desta premissa, a tendência é termos mais 
equilíbrio nas nossas ações e maior habilidade para superarmos obstáculos.

Isso significa também que com um ambiente de trabalho seguro, acolhedor e 
produtivo todos tendem a evoluir. Melhorar o desempenho da empresa é um 
trabalho de equipe e o diálogo constante deve se constituir em uma ferramenta para 
fortalecer a empatia e o engajamento. A ideia é que a troca de experiências não 
se limite apenas aos nossos eventos, mas que possam ser compartilhadas a todo 
momento entre os nossos profissionais. Todos foram convidados a participar mais 
por meio da plataforma disponível para pesquisa de clima. Uma visão mais global 
da companhia reconhece os avanços, eleva a confiança e deixa claro os desafios que 
teremos pela frente.

Ao longo deste caminho é preciso estar preparado, atualizando-se constantemente, 
ampliando os conhecimentos sobre a área de atuação, adquirindo novas habilidades. 
Este desenvolvimento profissional inclui também reforçar os valores como equipe, 
respeitar a diversidade, compartilhar da mesma visão, ajustando a rota pessoal aos 
objetivos do negócio.

Será, portanto, indispensável ter processos bem 
estruturados, inspiração e capacidade de adaptação para 
manter o ritmo, melhorar os índices de produtividade e 
conquistar grandes resultados.

Vamos nessa?
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Portonave adquire máquina airless 
para pintura viária
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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

A Portonave registrou um aumento de 77% no volume de sucata 
exportado entre janeiro e julho de 2019, comparado ao volume 
exportado no mesmo período em 2018.  O material teve como destino 
países sul asiáticos, como Índia, Paquistão e Bangladesh, e chegou 
até eles principalmente por meio dos portos de Singapura, que 
recebeu 55% das exportações, e de Antuérpia, que recebeu 11% do 
volume total. 

Diversas variações de sucata são exportadas por meio do Porto 
de Navegantes. Entre elas, ferro fundido, material prensado, aço 
industrial e aço inox, além da chamada sucata “solta”, que consiste 
em material ferroviário, peças de veículos, navios e máquinas em 
geral. A sucata é fundida para formar liga de ferro. Já a liga de ferro, 
é matéria prima para utensílios domésticos, blocos de motor, pistões 

Exportação de sucata cresce 
77%

Palestra orienta sobre violência contra a
Mulher

hidráulicos, engrenagens, anéis de locomotivas, bigornas, peças de 
bombas de alta pressão, componentes de conjuntos elétricos e outros 
produtos. “Ao contrário do que muitas pessoas pensam, sucata não 
é lixo, mas sim um elemento fundamental para a formação da liga 
de ferro, por meio de fundição. No exterior, a sucata é tratada como 
commodity, o que aumenta ainda mais a sua importância econômica”, 
destaca a analista Comercial de Exportação Dry Isabela Favaro.

Entre as razões que explicam o aumento nas exportações, está a 
recuperação do fraco movimento de 2018, provocado pelas barreiras 
comerciais impostas no final de 2017 primeiramente pela China 
e depois por seus países vizinhos. Bangladesh, por exemplo, é o 
principal comprador da sucata brasileira e chegou a cortar seus 
pedidos na metade em 2018. 

Outra razão é a guerra comercial entre China e EUA. Os norte-
americanos são os maiores exportadores de sucata do mundo. 
Com a guerra comercial, importadores asiáticos reduziram suas 
compras dos EUA e passaram a optar por novos parceiros, como o 
Brasil. “Devemos considerar ainda que o mercado interno não está 
aquecido e isso também favorece o aumento do volume exportado”, 
explica Luís Lemos, supervisor Comercial.

No dia 14 de agosto, foi ministrada no auditório da Portonave a palestra 
“Navega, Mulher Trabalhadora”, que aborda os diferentes tipos de 
violência contra a mulher e orienta a identificar abusos, desde os mais 
sutis. A palestra também ajuda a entender como se deve agir e o que 
não se deve fazer ao reconhecer uma mulher em situação de violência. 
A ação é fruto de uma parceria entre Ministério Público, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Polícia Civil. 
Juntas, as instituições buscam informar e sensibilizar as trabalhadoras de 
Navegantes sobre o tema.

Importante: mulheres vítimas de 
violência (psicológica, patrimonial, 
física, sexual ou moral) contam com 
atendimento gratuito e sigiloso no 

Creas, onde são acolhidas e recebem 
orientação e acompanhamento 

de uma equipe formada por 
profissionais da advocacia, 

psicologia e assistência social. Em 
Navegantes, o Creas fica na Avenida 

Santos Dumont, nº 312, no Centro.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

A Portonave adquiriu uma máquina de pintura viária “airless” para 
execução de toda a sinalização viária do Terminal, substituindo 
os antigos equipamentos da empresa que funcionavam com 
sistema de compressão de ar. A nova máquina foi fabricada sob 
encomenda e representa uma inovação: ainda são raros no Brasil 
os equipamentos de pintura viária que não utilizam compressão 
de ar para empurrar a tinta.

Entre suas vantagens, o sistema airless oferece maior 
produtividade em grandes áreas e maior precisão na aplicação da 
tinta. “Ele dá um acabamento muito melhor e não forma névoa, 
como acontece nos outros sistemas”, explica Jeferson Natalino 
Mees, que será o principal operador do novo equipamento no 

Um simulado realizado pela Brigada de Emergência da Portonave nas instalações da 
Câmara Frigorífica atingiu o tempo de nove minutos entre o primeiro atendimento à 
vítima e o momento em que ela é colocada dentro da ambulância. O cenário criado 
foi o tombamento de duas pilhas de paletes de madeira sobre um trabalhador, 
causando ferimentos. Buscou-se avaliar o tempo de resposta do socorro e identificar 
se os procedimentos de emergência estão adequados. “O simulado não foi combinado 
previamente e mesmo assim os brigadistas atenderam a situação com confiança, de 
forma assertiva. É um tempo razoável, que não teríamos conseguido sem uma brigada 
atuante e uma ambulância disponível”, comenta o Técnico em Segurança do Trabalho 
responsável, Tarsis Maciel Pereira.

Durante os nove minutos, quatro brigadistas fizeram as comunicações previstas nos 
protocolos de emergência, removeram os paletes que estavam sobre a vítima e fizeram 
sua imobilização para que fosse transportada até a saída de emergência e colocada dentro 
da ambulância. “O primeiro atendimento logo após um acidente pode ser crucial para a 
manutenção da vida. Ter uma brigada atuante e especializada, além de nos dar orgulho, 
traz um sentimento de confiança, por sabermos que estamos em um ambiente seguro”, 
destaca Tarsis.

Equipe da Portonave aproveitou o 
almoço especial oferecido no dia 9 de 
agosto, como celebração do Dia dos 
Pais. Os profissionais que são pais 
também receberam um presente.

Terminal adquire máquina airless para pintura viária

Simulado registra nove minutos no tempo de socorro

Terminal. Para isso, Jeferson foi treinado na fábrica, em São Paulo, 
além de ter passado por uma preparação na Portonave, durante o 
período de entrega técnica.

A máquina adquirida contém três reservatórios de tinta, para as 
cores vermelho, amarelo e branco, e permite a pintura de até duas 
cores simultaneamente. Além disso, foi projetada com o que há 
de mais atualizado em segurança. “Especialmente nos quesitos 
de ruído e explosão, ela traz o que há de mais atual. Em relação 
aos operadores, conta com cintos de segurança e assentos sob 
medida, atendendo plenamente às normas regulamentadoras NR 
12, NR 13 e NR 17”, destaca o supervisor de Manutenção 
Civil Ildefonso Bayer Reichmann.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

SEST SENAT trabalha prevenção

Cidade da Criança

Aurora Alimentos

Profissionais do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte) estiveram no Terminal, no dia 9 de agosto, para mais 
uma ação de sensibilização junto aos motoristas nos gates. A ação é parte do Programa 
Nacional de Prevenção de Acidentes, realizado juntamente com a Confederação Nacional 
do Transporte. O objetivo é sensibilizar e levar informações sobre trânsito seguro aos 
trabalhadores do transporte.

Alunos do Centro Municipal de Educação Complementar Cidade da Criança, do bairro 
São Paulo, de Navegantes, conheceram a Portonave no dia 15 de agosto. O diretor Germoci 
Vailatte de Oliveira, o secretário Dário Cavalcante e a professora Eliana Lopes Tareszkiewicz 
destacaram que a visita das crianças foi marcada significativamente pela vista panorâmica das 
operações de pátio e de navio.

No dia 25 de julho, uma comitiva da Aurora Alimentos, incluindo o Presidente Mário 
Lanznaster, o Vice-presidente Neivor Canton, o Gerente de Operações Celso Capellaro 
e o Gerente da Unidade Itajaí Jaison Antônio Cardoso, esteve no Terminal para estreitar 
ainda mais a parceria com a Portonave e a MSC. O grupo da Aurora foi recebido pelo 
Diretor-superintendente Administrativo Osmari de Castilho Ribas, gerente Comercial 
Juliano Perin, assistentes do Comercial Fernanda Braga e Ricardo Corrêa e integrantes 
da MSC João Pauli e Fernando Quinteiro.

Gerentes da Evergreen 

Direito Univali

Os gerentes comerciais da Evergreen 
em São Paulo e Curitiba, Luís Bertechini 
e Jean Fam, respectivamente, além do 
responsável pelas operações desse 
armador em Itajaí, Rodrigo Souza, 
visitaram o Terminal no dia 25 de julho. 
O objetivo da visita foi acompanhar a 
operação do navio Valor. O grupo foi 
recebido pelo executivo de vendas 
Marcos Borba.

Acadêmicos do curso intensivo de 
Direito Marítimo e Portuário da 
Univali visitaram a Portonave no 
dia 1º de agosto. “No decorrer da 
disciplina, lecionadas as diferenciações 
jurídicas entre um terminal privado 
e um arrendado, nada melhor do que 
conhecer a estrutura de ambos para 
fixar o aprendizado teórico recebido”, 
avaliou o professor responsável, Adão 
Paulo Ferreira.

Museu do Porto de Natal 
O diretor do Museu do Porto de Natal 
(RN), Aproniano César Fagundes 
Soares, esteve na Portonave com sua 
esposa e neto no dia 16 de agosto. 
Entusiasta da memória portuária 
brasileira, pôde conhecer a história e 
as instalações da Portonave.
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C A P A

Você se identifica com os valores da empresa? Nos dias 27 e 28 
de agosto, após cinco anos de sua última edição, a Portonave 
voltou a realizar o “Dia da Camiseta Branca”: um evento de 
integração entre colaboradores e Diretoria que busca reforçar o 
propósito e os valores da empresa para o time de profissionais 
que faz da Portonave referência internacional em serviços 
portuários e responsabilidade social.

Com o tema “Eu movimento mais do que contêineres”, 
a apresentação dos diretores mexeu com a memória dos 
profissionais com mais tempo de casa, relembrando conquistas 
como a chegada dos primeiros equipamentos e os primeiros 
recordes, mas também momentos desafiadores, como a enchente 
de 2008 – quando profissionais da Portonave se mobilizaram em 
auxílio aos afetados.

Os valores da companhia foram reforçados de forma lúdica, 
representados por super heróis com os poderes foco no cliente, 
valorização das pessoas, integridade, responsabilidade social 
e excelência. Os personagens estamparam os materiais de 
divulgação e a decoração do evento.

Dia da Camiseta Branca 
engaja profissionais da Portonave 

Por que a camiseta branca?
Cada profissional recebe uma camiseta branca ao iniciar sua jornada na 
Portonave, juntamente com uma carta de boas-vindas que apresenta o propósito 
e os valores da companhia. O branco representa transparência e senso de 
igualdade. No evento, foi entregue uma nova versão da camiseta branca, dessa 
vez estampada com os valores da empresa para reforçar ainda mais o que a 
Portonave espera de suas equipes.

A nova camiseta branca traz a assinatura da marca Santa Costa, parceira da 
Portonave no desenvolvimento de peças exclusivas para os profissionais 
do Terminal.
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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

No dia 28 de setembro, será realizada na Meia Praia, entre 9h 
e 12h, a terceira e última etapa do Circuito Praia Limpa, uma 
ação da Portonave e parceiros com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade de Navegantes sobre a importância da gestão 
correta do lixo. Os oceanos recebem 25 milhões de toneladas de 
lixo por ano e 80% deste volume tem origem nas cidades, devido 
à má gestão dos resíduos. 

A primeira etapa foi no Gravatá e a segunda, no Centro. 
Juntas, elas recolheram mais de meia tonelada de resíduos, nos 
meses de abril e maio. Os materiais recolhidos no Circuito são 
transformados em objetos pela Carbo Brasil, uma das parceiras 

Capacitação para 3º setor informa 
entidades sobre leis de incentivo

da iniciativa. Com isso, faz-se o ciclo completo do resíduo, 
tornando o Praia Limpa um evento “aterro zero”. A iniciativa 
está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU do qual a Portonave é apoiadora oficial em 2019, o ODS 
14: Vida na Água.

São parceiros da Portonave, além da Carbo Brasil, a Eco Local, que 
organiza o evento, e entidades voluntárias que aderiram à iniciativa: 
Grupo de Trabalho de Educação Ambiental de Navegantes, Corpo 
de Bombeiros Militar e Bombeiros Voluntários de Navegantes, 
Monitoramento Ambiental da Univali, Navegantes Clube de Pesca 
e Instituto Mente Sã, Praia Limpa. 

Para contribuir com a sustentabilidade econômica dos projetos 
sociais desenvolvidos na região, a Portonave promoveu, no dia 
12 de agosto, a capacitação “O valor das leis de incentivo para as 
entidades do 3º setor”. Cerca de 50 pessoas participaram do evento, 
ministrado pelos consultores Armando Appel e Clarissa Iser.

Os participantes puderam entender as principais leis vigentes no 
Brasil, como a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), a Lei de 
Incentivo ao Esporte, o Fundo para a Infância e a Adolescência 
(FIA) e o Fundo Municipal do Idoso, e orientações sobre a captação 
de recursos. 

“As entidades precisam se profissionalizar e planejar para obter 
recursos, com projetos cada vez mais efetivos, com qualidade de 
gestão nos processos e melhora dos serviços, atendendo às exigências 
do mercado”, reforça o facilitador do tema, Armando Appel.

O evento teve ainda a presença dos medalhistas olímpicos 
Elisângela Oliveira, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei e 
bronze nas olimpíadas de Sidney, e Cesar Cielo, ouro pela natação 
brasileira nas olimpíadas de Pequim. Ambos desenvolvem projetos 
de inclusão social de crianças e adolescentes por meio do esporte.

Uma das estratégias da Portonave para contribuir com o 
desenvolvimento sustentável de Navegantes e região é apoiar 
entidades idôneas que desenvolvem projetos sociais por meio de 
mecanismos de renúncia fiscal. No ano passado, destinou cerca de 
R$ 2,8 milhões em recursos incentivados.

“Foi um importante momento de troca de conhecimento, 
esclarecimento de dúvidas e fortalecimento da rede”, avalia Ricardo 
Testoni, produtor cultural do projeto “Dançar e Brilhar – Cidades 
Portuárias”, que atua com crianças e adolescentes de Navegantes. 

Circuito Praia Limpa tem 
última etapa na Meia Praia
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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) 3: Saúde 
e Bem-estar, que busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e 
todas, em todas as idades. 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 visa à conservação e ao uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. 

ODS 4 – Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de 
qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todas e todos
O ODS 4 é voltado à educação e tem como centro a capacitação e o empoderamento dos 
indivíduos, para ampliar as oportunidades das pessoas mais vulneráveis no caminho 
do desenvolvimento. 

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS4 SÃO:
• Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e 

secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem 
relevantes e eficazes;

• Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento 
de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que eles 
estejam prontos para o ensino primário;

• Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação 
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade;

• Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham 
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, 
trabalho decente e empreendedorismo;

• Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade 
de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais 
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças 
em situação de vulnerabilidade;

• Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham 
adquirido o conhecimento básico de matemática;

• Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 
igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da 
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável;

• Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que 
proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos;

• Até 2020, substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento, em particular os 
países menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo 
programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, técnicos, de engenharia e programas científicos em 
países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento;

• Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a 
formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento.

COMO PODEMOS AJUDAR?

Qualquer ação que incentive a 
melhoria da educação e estimule 
o desenvolvimento de pessoas irá 
contribuir com o ODS 4. Assim, desde 
a arrecadação e a doação de material 
e uniforme escolar, até a promoção 
de cursos para professores são ações 
a serem consideradas. Ser voluntário 
em cursinhos comunitários, aulas de 
reforço escolar e atividades lúdicas 
na rede pública de ensino, como 
contação de histórias, são outras 
formas de contribuir. Campanhas 
“adote um aluno” também são 
positivas, pois viabilizam ajuda 
financeira e material para crianças 
e jovens permanecerem estudando.
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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

No dia 26 de julho, foi lançada no Centro 
Integrado de Cultura a obra de restauração 
do casarão histórico do bairro Escalvados, 
projeto que conta com o patrocínio da 
Portonave via Lei de Incentivo à Cultura. 
Localizado na área rural de Navegantes, o 
casarão existe há mais de 120 anos e é uma 
das edificações mais antigas da cidade.  “O 
trabalho só está iniciando, mas estamos 
muito felizes, pois é a primeira obra de 
restauração a ser realizada em Navegantes”, 
destaca o Superintendente da Fundação 
Cultural do município, Marcos Montagna. 

Segundo Marcos, a preservação da Casa de 
Escalvados é fundamental para evidenciar 
a imigração alemã em Navegantes. “É 
o único imóvel de arquitetura alemã 
existente em nossa cidade. Além disso, 
tem uma beleza arquitetônica que a torna, 
naturalmente, um potencial turístico. Sem 
a parceria da Portonave, o projeto não 
estaria iniciando”, ele enfatiza.

O envolvimento da Portonave no projeto 
é motivo de orgulho para Célio Schuller, 
líder no Gate do Terminal e morador do 
Escalvados há 15 anos. “É gratificante fazer 
parte de uma empresa que, além do papel 
econômico, preocupa-se com os aspectos 
sociais e culturais. Por ser um bairro do 
interior, o Escalvados muitas vezes é 
esquecido. Esta ação mostra preocupação e 
colaboração com todo o município”.

Célio conta ainda que o casarão faz 
parte da história do bairro e que sua 
grandiosidade não passa despercebida. 
“O casarão representa todo um contexto 
histórico e arquitetônico do Escalvados. 
É difícil passar no bairro e não perceber 
a sua imponência. Infelizmente, nem 
todos têm consciência da importância de 
resgatar a cultura e preservar a história. 
Mas conservar a memória de um povo é 
de suma importância para que as futuras 
gerações conheçam suas raízes”, completa.

O CASARÃO
O casarão foi construído no século 
XIV, por volta de 1890, pelo seu 
primeiro proprietário, Bernardino 
Muller, imigrante alemão e um dos 
primeiros moradores do Escalvados. 
A construção foi feita toda com 
tijolos maciços, fabricados na olaria 
do próprio Bernardino. Por isso, cada 
um dos tijolos traz as iniciais BM. 

Anos depois, o imóvel foi vendido 
ao pai de um antigo vereador de 
Navegantes, José Frederico da Silva, 
ficando com essa família por alguns 
anos. Eles usaram um dos cômodos 
para o comércio de secos e molhados, 
atividade muito comum no passado 
do município. Foi o vereador quem 
vendeu a casa, em 1972, ao pai do 
atual proprietário, Acácio Frutuoso 
da Silva. A família de Acácio usou 
o casarão de oito cômodos como 
residência, mas ele está desabitado 
desde 1983. Com isso, teve sua 
estrutura bastante deteriorada pelo 
tempo. A restauração irá preservar 
a arquitetura original do imóvel, 
contribuindo assim para preservar a 
memória e a história de Navegantes.

CASAMENTO

FORMATURAS

• José Milani Pessanha de Paula Soares (SGI) casou-se com 
Priscila Gabrielle Navarro de Paula Soares em 03/07/2019

• Bruno Felipe Bonatti (Operação) casou-se com Aline Testtoni 
Bonatti em 03/07/2019

• David da Silva Raimundo (Operação) concluiu MBA em 
Gestão de Pessoas em 31/03/2019.

• Valmir Martins (Manutenção) concluiu o curso de Tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em 18/08/2019.

• Jânio Pereira do Carmo (Operação) formou-se em Tecnologia 
em Gestão Portuária em 21/08/2019.

NASCIMENTO
• Ferriere Jean (Operação) foi pai de Michaëla Jean em 19/08/2019
• Ricardo Luís Nascimento (Operação) foi pai de Laura Alice dos 

Santos Nascimento em 20/08/2019
• Stephan Santos Oliveira (Operação) foi pai de Raul Pereira 

Oliveira em 12/07/2019
• Cleberson dos Santos Camargo (Operação) foi pai de Bryan 

Camargo em 21/07/2019
• Diego Moreira da Silva (Contabilidade) foi pai de Lara Lindner 

Moreira em 21/08/2019

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

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

EVENTO MARCA INÍCIO DA RECUPERAÇÃO 
DO CASARÃO DO ESCALVADOS
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S É R I E  -  O  O U T R O  L A D O

Nas alturas com a natureza
Desde criança, Felipe Constantino de 
Lima, auxiliar de movimentação portuária 
na Portonave, tinha o sonho de voar. 
Conseguiu realizá-lo aos 34 anos de idade, 
quando fez seu primeiro voo solo de 
parapente, no mês de maio, no Morro do 
Careca, em Balneário Camboriú (SC). “Eu 
tinha vontade de ver o mundo lá de cima, 
de uma forma diferente, sentir o vento 
no rosto e o sentimento de liberdade. O 
primeiro voo foi algo inesquecível, mágico, 
surreal, um sonho que se tornou realidade”, 
conta Felipe. 

Ele ressalta que foi preciso uma intensa 
preparação para que o primeiro voo solo 
fosse executado. “Fiz um curso e foram 
necessários vários treinos, além das aulas 
teóricas, aulas em solo e voos duplos com 
o instrutor”. Felipe continua praticando 
o esporte que, até então, achava que 
seria difícil aprender. “Quando tomei a 
iniciativa de fazer o curso, percebi que voar 
de parapente é como uma habilitação de 
moto ou de carro. Assim como na 
direção, quanto mais se pratica, 
mais experiente a gente fica”.

Os esportes radicais sempre 
o atraíram. Felipe adora 
trilhas, escalada, motocross, 

Nesta edição, o Outro Lado traz a 
história de Felipe Constantino de 
Lima. Nas horas vagas, o auxiliar 
de movimentação portuária da 
Portonave voa de parapente e 
assim se mantém conectado à 
natureza que tanto admira

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

caiaque e se considera um apaixonado 
pela natureza. Acredita, inclusive, que o 
parapente é especial por ser totalmente 
dependente dela: a natureza. “É um 
esporte que depende de equipamentos de 
segurança, de planejamento de voo, tráfego 
aéreo, mas também de condições climáticas 
favoráveis, da colaboração da nossa mãe 
natureza, e isso o torna tão especial”. O 
contato com o meio ambiente, para ele, é 
um dos maiores benefícios da atividade. 
“O exercício da mente, a paz interior e a 
integração entre homem e ambiente são os 
maiores benefícios que enxergo”. 

Na Portonave, Felipe atua na atracação 
e desatracação de navios e na peação 
(amarração) e despeação de contêineres. 
Segundo ele, o horário de trabalho em 
turnos favorece a prática do esporte. “Os 
horários alternados favorecem bastante. 
Outra coisa que ajuda muito é o acesso fácil 
e rápido às rampas de voo da nossa região”. 

Ele sonha em conhecer todas as 
rampas de voo do Brasil e, aos que 

têm vontade de experimentar 
voar, garante que basta uma 
pitada de coragem e uma 
preparação adequada. 

“O esporte em altura 
necessita, além da 

vontade, de uma pitada de 
coragem. O conselho que 

posso dar a quem tem 
vontade de praticar, mas 
ainda tem receio, é que não 
perca mais tempo. Com um 
bom instrutor e com uma 
região que nos favorece 

muito em belezas naturais, 
será fácil sair voando por aí e 

com segurança”, assegura Felipe.
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S É R I E  –  T E R C E I R O S

Nos 12 anos em que atua no Terminal, a SMR – Socorro Médico e Resgate teve importante 
participação no atendimento de acidentes e emergências de todos os tipos, protegendo a 
saúde e a vida dos profissionais. Seu foco é o chamado atendimento pré-hospitalar, tanto 
em situações de trauma decorrentes de quedas ou impactos, quanto em casos clínicos, 
como mal súbito, por exemplo. A responsabilidade da SMR envolve os primeiros socorros, 
a estabilização das vítimas e seu deslocamento até o hospital.

O bombeiro Luís Carlos Possamai faz a gestão do contrato e ressalta que o trabalho envolve 
riscos e muita responsabilidade. Segundo Possamai, um diferencial da SMR é a preparação 
de excelência oferecida a seus profissionais, para que estejam sempre prontos para essa 
responsabilidade. “O treinamento é um ponto forte deles. Quando algum trabalhador da 
Portonave precisar, poderá ter a certeza de um atendimento de primeira qualidade e acima 
de tudo humanizado”.

A enfermeira Sueli Bueno de Moraes Cabral, Diretora Técnica da SMR, comenta a interação 
de suas equipes com os brigadistas da Portonave. “Acreditamos no trabalho em equipe e, 
em todas as vezes em que há necessidade de apoio dos brigadistas, a interação é positiva, 
buscando o melhor para quem precisa de nós”.

Quando a SMR iniciou sua atuação no Terminal, 
já trazia uma grande bagagem em atendimento 
pré-hospitalar em rodovias, onde os índices 
de acidentes são altos e é comum ocorrências 
com feridos graves. Sueli destaca que é 
gratificante receber notícias das pessoas que 
foram atendidas, mas principalmente perceber 
que elas passam a dar mais atenção à saúde e 
à segurança após as orientações da SMR. “É 
gratificante quando atendemos, orientamos e 
temos o retorno, não só em agradecimento, pois 
é nossa função, mas principalmente vendo o 
retorno do profissional ao trabalho com atitudes 
para melhorar a saúde e dar maior atenção aos 
quesitos de segurança”, encerra.

Suporte à vida e à segurança

É gratificante ver o 
retorno do profissional 
ao trabalho com atitudes 
para melhorar a saúde 
e dar maior atenção aos 
quesitos de segurança”Sueli Bueno de Moraes Cabral

Diretora Técnica da SMR

”
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O auditório da Portonave sediou a aula inaugural do curso Bombeiro 
da Melhor Idade, do Corpo de Bombeiros Militar de Navegantes, 
realizada no dia 6 de agosto. Essa é a primeira turma do projeto que 
busca preparar idosos para agir preventivamente em relação aos 
riscos a que estão expostos. “O foco é a segurança dos próprios alunos 
e sua qualidade de vida. Eles têm mais idade, muitas vezes mobilidade 
reduzida, e estão sujeitos a acidentes em casa. Queremos sensibilizar 
sobre os riscos, orientar para que saibam como agir e como acionar 
socorro, seja em um acidente em que eles sejam vítimas ou mesmo 
para auxiliar pessoas da família”, explica o bombeiro Carlos Schmitt.

O curso terá uma duração aproximada de três meses, sendo dois 
encontros semanais com uma hora de duração cada. As aulas estão 
sendo realizadas no próprio quartel do Corpo de Bombeiros, pois 

No mês de agosto, a Galeria Portonave recebeu a exposição coletiva “Navegarte”. Com 
curadoria de Rosiane Serafim, a obra trouxe olhares diversos sobre Navegantes, por meio de 
múltiplas linguagens e suportes: desenho, fotografia, aquarela, pintura em tela, esculturas, 
entre outras. No mês de agosto, celebrou-se o aniversário de 57 anos de emancipação político 
administrativa do município.

Foram expostos trabalhos dos artistas Alana Berti, Angela Goerke, Bárbara Eva Foggetti de 
Almeida , Daiana Schröpel, Danilo Nobre Oliveira, Darci Ceclelero, Eduardo Werner, Ellen 
Cristine Ribeiro, Eliana Rosses, Hugo Quintana, Igor Inácio, Jann Ferraz, Lucas Luan, Marlene 
Heberle, Marilza Hurmann, Murilo Graf e Ricardo Batista.  

Em setembro, é a vez de a Galeria receber parte do Acervo da Fundação Cultural de Navegantes, 
que reúne trabalhos de todos os artistas que já expuseram por meio dos editais da Fundação. 
Cada um deles deixou uma obra para o acervo público, que agora é apresentado no Terminal. 

Bombeiro da Melhor Idade inicia turma piloto

Galeria homenageia Navegantes no mês de aniversário da cidade

um dos objetivos também é aproximar a comunidade da instituição. 
Cerca de 30 alunos integram a primeira turma, o mais novo com 60 
anos de idade e o mais velho com 84. 

Schmitt é um dos instrutores e um dos coordenadores do serviço 
comunitário de Navegantes. Ele também é voluntário do Instituto 
Portonave de Responsabilidade Social, que apoia o projeto com 
recursos materiais. Como essa é a primeira turma, Schmitt 
explica que está funcionando como um “projeto piloto”. “Estamos 
identificando as necessidades do nosso público-alvo e, a partir das 
reações e dos resultados obtidos com a primeira turma, faremos 
as adaptações que forem necessárias para aprimorar cada vez 
mais o projeto e oferecer um curso cada vez melhor às próximas 
turmas”, completa.

I N S T I T U T O  P O R T O N A V E

A Galeria Portonave é aberta à comunidade e foi criada com o objetivo de fomentar a produção cultural e contribuir com a 
divulgação de obras de artistas da região. Para conferir as exposições, basta agendar uma visita pelo telefone (48) 2104-3473. 
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Ações no Dia Nacional  do Voluntariado

O  Agente
A indicação deste mês é a ficção norte-americana O Agente, de Jerry Jenkins. Na esteira da III 
Guerra Mundial, o mundo decide eliminar o conflito, visto que milhões de pessoas morreram 
na última guerra e países inteiros foram destruídos. Agora, as nações concordam em garantir 
a paz e a solução encontrada é banir todas as religiões do mundo. Milhares de cristãos são 
perseguidos e mortos. 

Paul Stepola desempenha um papel fundamental na repressão aos extremistas religiosos, 
como agente da Organização Nacional da Paz. Mas para ele, não é suficiente que a lei tenha 
obrigado os fiéis a permanecerem clandestinos. Ele segue determinado a descobrir os fanáticos 
religiosos para destruí-los. 

A busca o leva a revelações surpreendentes, como eventos sobrenaturais inexplicáveis. O 
movimento religioso clandestino diz que são milagres. Já Paul, classifica como conspirações, 
até o momento em que um evento desses o envolve pessoalmente.

O autor, com sua narrativa eletrizante e envolvente, conduz o leitor a um futuro por muitos 
almejado, sem guerras e sem religiões. Contudo, nem mesmo a tão desejada paz mundial é 
suficiente para impedir o curso da história.

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

O Espaço de Leitura da Portonave é um projeto do Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social e seu acervo é composto por doações. Faça parte deste time. 
Compartilhe o prazer da leitura doando livros também.

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

Bibliotecária CBR14/771

I N S T I T U T O  P O R T O N A V E

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

C O N T I N U A Ç Ã O

José Junior Teixeira 
almoxarife

V O L U N T Á R I O  D O  M Ê S

Para comemorar o Dia Nacional do Voluntariado (28 de agosto), 
o Instituto Portonave de Responsabilidade Social apresentou aos 
profissionais o projeto Judô Cidadão, no dia 29 de agosto. Idealizado 
pelo almoxarife da empresa José Júnior Teixeira, o projeto social 
atende atualmente 85 crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos. 
Eles trouxeram 20 atletas para mostrar o que aprenderam nas aulas 
desde o início do ano.

Ainda, no mesmo dia,  180 profissionais e voluntários marcaram 
presença no auditório para assistirem à palestra “O que é ser um 
Voluntário Transformador?”, da socióloga Bruna Kadletz.

O Instituto Portonave homenageia a todos os voluntários e busca por 
meio destas ações agradecer a todas as pessoas que doam seu tempo, 
talento e amor para realizar trabalhos sem fins lucrativos ao interesse 
social e comunitário.
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Eumecuido!

de 16 a 20 de setembro

O ambiente seguro a gente garante.
Mas a sua segurança é você quem faz.


