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surfar na piscina de Kelly Slater

O OUTRO LADO
Operador Guilherme Bento fala de 
doação de órgãos e amor ao próximo
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Comemoramos no mês de outubro 12 anos desde a atracação 
do primeiro navio em nossos berços. Ao longo desse tempo, 
operamos mais de 6,4 mil navios e movimentamos acima de 7,5 
milhões de TEUs. Para isso, discutimos estratégias operacionais 
e de negócios, desenvolvemos ações de melhorias, reforçamos 
os nossos valores e o conceito de sustentabilidade em nossa 
atividade. A atuação coletiva, conhecimento de mercado e a 
interação com os parceiros de negócio nos permitiram alinhar 
o rumo e assim estabelecer os elevados padrões de desempenho 
que têm nos destacado no segmento portuário.

Cada vez mais, ter equipes com atitude, capacidade de 
inovação e dispostas a desenvolver o conceito de trabalho em 
conjunto será determinante. Isso porque o conceito empresarial 
se torna mais complexo a cada dia em virtude das mudanças 
no cenário econômico, das transformações tecnológicas e da 
regulação setorial.

Ainda no contexto de celebrarmos mais um ano de operação, 
tivemos também a oportunidade de receber familiares e 
comunidade para uma visita às nossas instalações, comemorar 
o dia das crianças e expor alguns 
projetos artísticos e culturais que temos 
a honra de apoiar. Foi um grande 
prazer compartilhar um pouco da nossa 
atividade e interagir com pessoas que 
muito estimamos.
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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 foi finalista em duas categorias do prêmio internacional  
Lloyd´s List Americas Awards: Excelência em Segurança e 
Treinamento e Excelência em Gestão Portuária e Infraestrutura. A 
premiação foi realizada no dia 25 de setembro, em Houston, Estados 
Unidos, e o Terminal foi representado pelo diretor-superintendente 
Operacional, Renê Duarte e Silva Júnior.

	 Portonave	é	finalista em duas 
categorias de premiação internacional

Workshop foca na logística
Foi realizado no dia 29 de agosto, em Blumenau, o workshop 
“Logística e Desenvolvimento Econômico em Santa Catarina”, uma 
parceria entre Portonave, Schryver e Küster Machado Advogados. 
O supervisor Comercial Luís Lemos palestrou sobre a atuação dos 
grandes armadores nos portos brasileiros, abordando a cooperação 
e a competição na indústria de navegação, estatísticas de mercado 
e projeções para o segmento portuário.

Programa Movimentação 
tem novas turmas
O Programa Movimentação, que oferece treinamentos e reciclagens 
para os profissionais da Portonave, teve o início de duas novas 
turmas em setembro. Os encontros trabalham módulos técnicos e 
competências comportamentais.

Volta de São Chico
As equipes de corrida da Portonave levaram a 5ª e a 7ª colocação no 
16º Revezamento Volta de São Francisco, no dia 14 de setembro.  A 
Volta São Chico, como a prova é conhecida, tem um trajeto de 90 km 
com 15 pontos de revezamento.

Ciclista no pódio
Após a 8ª etapa estadual de ciclismo, realizada nos dias 17 e 18 de 
agosto, o operador Ênio dos Santos ficou em 2º lugar no ranking 
do Estado e em 3º no brasileiro. No dia 25 de agosto, obteve a 1ª 
posição na 9ª etapa.

O Lloyd´s List é um conceituado jornal inglês focado em comércio 
internacional e marítimo. Essa é a terceira vez que a Portonave 
participa e é finalista do Lloyd’s List Americas Award. Na edição 
global, a Lloyd’s List Global, foi eleita Operador Portuário do Ano em 
2013 e manteve-se entre os finalistas em três outras ocasiões: 2011, 
2012 e 2015. 
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P A S S O U  P O R  A Q U I

T A M B É M  P A S S A R A M  P O R  A Q U I

Projeto	Futebol	de	RuaBombeiro	da	Melhor	IdadeFaculdade	Sinergia
No dia 30 de agosto, crianças, professores 
e coordenadores do projeto Futebol de 
Rua visitaram a Portonave. O Futebol de 
Rua oferece oficinas de futebol gratuitas 
a alunos da rede pública, além de 
acompanhamento pedagógico, e tem o 
patrocínio do Terminal. 

Brasilmad e MSC, no dia 04 de setembro

Escola Elite, de Itajaí/SC, no dia 03 de outubro

Komport Trading, no dia 24 de agosto Angelgres Revestimentos Cerâmicos, no dia 5 de setembro

ExxonMobil, no dia 19 de setembro

Despachante Freitas, no dia 25 de setembro

A Portonave recebeu, no dia 26 de 
setembro, alunos do Curso Bombeiro da 
Melhor Idade. Eles também assistiram 
a um treinamento de segurança. O 
projeto do Corpo de Bombeiros Militar 
de Navegantes tem o apoio do Instituto 
Portonave de Responsabilidade Social.

Acadêmicos da Faculdade Sinergia 
visitaram o Terminal no dia 19 de 
setembro. “A Portonave é aberta à 
comunidade científica e sempre a 
destacamos em sala de aula pelas 
boas práticas”, comentou a professora 
Cristiana Rennó D’Oliveira Andrade.
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M E R C A D O

A Portonave participou e foi um dos destaques na sexta edição do 
Congresso Internacional de Desempenho Portuário - CIDESPORT. 
O evento aconteceu de 29 de outubro a 1º de novembro, em 
Florianópolis. O Terminal Portuário de Navegantes foi o local da 
visita técnica feita pelos congressistas, além de participar com  
apresentação de artigos científicos e palestras. 

Todos os anos o CIDESPORT visita um porto. Neste ano a 
Portonave recebeu 57 participantes do Congresso. Eles puderam 
assistir a uma palestra sobre o Terminal, visitar a sala de Operações 
e Planejamento, fazer um tour de ônibus pela área de pátio e cais, 
almoçar no refeitório da empresa e visitar a Câmara Frigorífica. 

No dia 30, o gerente Comercial da Portonave, Juliano Perin, 
apresentou a sua dissertação de mestrado no Congresso, um estudo 
sobre o que é determinante para a performance dos terminais de 
contêineres no Brasil. 

O diretor-superintendente Administrativo da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, 
participou do painel “O investimento privado no setor portuário: tendências e 
perspectivas”, no dia 31 de outubro. Castilho dividiu a mesa com o Diretor-Presidente 
da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), Murillo Barbosa, que falou 
sobre “A Contribuição dos Terminais de Uso Privado (TUPs) para a Melhoria do 
Setor Portuário”. Ainda participou do painel o diretor da APM Terminals de Itajaí, 
Aristides Júnior. Castilho apresentou o tema “O impacto da instalação de um TUP: o 
Caso Portonave”. A Portonave é uma das 29 associadas da ATP e se constituiu como 
o primeiro terminal portuário privado de contêineres do país. Desde o início das suas 
operações, o Porto de Navegantes gerou um incremento para a economia da cidade, 
contribuindo para o desenvolvimento da região e do país no segmento portuário.

PORTONAVE É DESTAQUE NO VI CIDESPORT
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S E G U R A N Ç A

SIPAT Eu me

cuido!

SIPAT 2019 ABORDA 
AUTORRESPONSABILIDADE  E  PREVENÇÃO
Mais de mil pessoas, entre trabalhadores diretos e terceiros, 
participaram da Semana Interna de Prevenção de Acidentes da 
Portonave (SIPAT), realizada entre os dias 16 e 20 de setembro. Neste 
ano, o evento destacou o tema da autorresponsabilidade, motivando 
os profissionais a terem atenção permanente na realização de suas 
atribuições e a lembrarem da responsabilidade que carregam sobre 
sua própria segurança. Por isso, os materiais do evento estamparam 
o lema “Eu me cuido!”. 

“As palestras abordaram temas importantes para as atividades diárias 
dos colaboradores e reforçaram a importância de realizarmos nossas 
tarefas de forma segura, conforme as orientações estabelecidas, 
usando os Equipamentos de Proteção Individual e cuidando uns 
dos outros, não só na empresa, mas também em nossas vidas fora 
da Portonave”, comentou o presidente da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), Airton Weber.

CONFIRA O QUE ROLOU NA SIPAT 2019

A programação da SIPAT 2019 teve cinco palestras, abordando 
diferentes temáticas em cada dia de evento.

16/09 – DEPRESSÃO E ESTRESSE

Os profissionais receberam dicas sobre inteligência emocional 
e como lidar com sentimentos, exercitando o autocontrole e 
aprendendo a viver de forma emocionalmente mais saudável. 
Neste dia, a Portonave disponibilizou massagem terapêutica para 
os participantes da Semana.

17/09 – SAÚDE: ALCOOLISMO, TABAGISMO E DROGAS

Foram abordados os malefícios desses vícios, tanto na vida pessoal, 
quanto profissional. O público participou de uma simulação, com 
óculos 3D, dos efeitos do álcool e de outras drogas sobre o corpo e 
como isso afeta a execução de atividades e a condução de veículos.

18/09 – TRÂNSITO E TRAJETO

O tema neste dia foi a prevenção de acidentes e os cuidados que 
devem ser tomados para uma direção segura.

19/09 – STAND UP COMEDY DA SEGURANÇA

De forma humorada, foram transmitidas orientações importantes 
sobre a prevenção de acidentes e o uso de equipamentos de 
proteção individual e coletiva, abordando as consequências da 
falta de uso ou do uso inadequado desses equipamentos.

20/09 – MOTIVAÇÃO PARA O 
TRABALHO E PARA A VIDA

O encerramento da SIPAT retomou a temática 
emocional, trabalhando a motivação dos 
profissionais para a vida e também para 
um trabalho seguro.
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S E G U R A N Ç A

As operações na Portonave foram paralisadas no dia 2 de outubro 
para a realização de um grande simulado de emergência química 
que envolveu mais de 100 pessoas. O cenário construído foi 
um acidente envolvendo o tombamento de contêiner contendo 
produto químico perigoso, com emissão de gases tóxicos e vítimas 
com queimaduras graves, intoxicação e suspeita de intoxicação 
e contaminação. “Um exercício complexo como esse testa a 
nossa resposta conjunta na aplicação do sistema de comando de 
incidentes, utilizando os melhores protocolos internacionais de 
emergência química. Dá aos participantes uma compreensão do 
que seria necessário caso enfrentássemos esse tipo de desafio real”, 
explica o comandante do simulado, Fabrício Gerônimo.

Fabrício ressalta que simulados são treinamentos de extrema 
importância para garantir operações seguras no Terminal. “Além 
da prevenção de acidentes, a Portonave investe, permanentemente, 
em capacitação e preparo das equipes de resposta a emergências, 
assegurando que nossos profissionais estejam sempre prontos para 
o adequado atendimento de qualquer tipo de incidente”, destaca.

O simulado envolveu o Departamento de 
Segurança e a Brigada de Emergência da 
Portonave, as empresas SMR Resgate e 
Ambipar Response (subcontratadas da 
Portonave), os Bombeiros Militares de 
Navegantes e Itajaí, profissionais do 
Samu e o helicóptero Arcanjo-03, da 
cidade de Blumenau.

A comunidade do entorno foi avisada, 
antecipadamente, de que poderia 
perceber a movimentação de caminhões 
de bombeiros e de helicóptero, além 
dos sons de alarmes e sirenes. Veículos da 
imprensa local foram convidados a acompanhar 
o evento.

TERMINAL PARALISA OPERAÇÕES PARA 
GRANDE SIMULADO DE EMERGÊNCIA QUÍMICA
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C A P A

A Portonave completou 12 anos de operação no dia 21 de outubro 
e, cada vez mais, conduz seus negócios para movimentar mais do 
que contêineres. Posiciona-se como motor de desenvolvimento 
econômico e social, investindo em projetos e ações que contribuem 
com o crescimento do país e promovem inclusão social e cultural. 
Em 2018, quase R$ 3 milhões de reais foram destinados a projetos 
nas áreas da cultura, educação, saúde e esporte. A seleção das 
iniciativas apoiadas prioriza projetos locais e regionais, mas 
também beneficia projetos em nível nacional. “Acreditamos 
que a nossa missão vai além de impulsionar a economia. O 
desenvolvimento sustentável faz parte do nosso DNA”, comenta o 
diretor-superintendente Administrativo da Portonave, Osmari de 
Castilho Ribas. 

Falando em sustentabilidade, o Terminal Portuário de Navegantes 
é apoiador oficial do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
“Vida na Água” (ODS 14) da ONU. Os ODS são uma agenda global 
com metas até 2030 para promover sociedades mais prósperas e 
pacíficas, em relações sustentáveis com o meio ambiente. Para 
ajudar a cumprir a meta, a Portonave patrocina uma série de ações 
e projetos ligados à preservação dos mares e rios. 

O Porto também investe em monitoramento e controle de todos 
os aspectos ambientais relacionados à sua atividade. Só em 
2018, investiu R$ 1,8 milhão em gestão ambiental, incluindo 
monitoramento de água de lastro e acompanhamento de espécies 
presentes no estuário do Rio Itajaí-açu, monitoramento de lençol 

Terminal completa 12 anos de operação se posicionando como 
motor de desenvolvimento econômico e social

freático, segregação e destinação adequada de todos os seus 
resíduos sólidos e tratamento de 100% de seus efluentes.

Além do engajamento em ações de interesse coletivo, a operação 
do Terminal em si trouxe, e continua trazendo, crescimento 
significativo para o município de Navegantes, para a região e 
para o país – 45% do total arrecadado em Imposto Sobre Serviço 
(ISS) pela Prefeitura Municipal são gerados pela Portonave. A 
Companhia tornou-se também uma das principais empregadoras 
locais, gerando cerca de mil postos de trabalho diretos e outros 
três mil indiretos. Foi ainda um atrativo para que outras empresas 
se instalassem na região. Tudo isso representou crescimento 
econômico e oportunidades para a população. “Crescemos junto 
com Navegantes. O PIB da cidade passou de R$ 500 milhões 
em 2007 para quase R$ 4,5 bilhões em 2016, segundo dados do 
IBGE. A receita do município no período quintuplicou e é nítido 
o desenvolvimento de toda a cidade. Ficamos muito felizes em 
poder contribuir com isso”, acrescenta Castilho.

Mas não foi só Navegantes que ganhou. A Portonave foi o primeiro 
terminal portuário privado de contêineres do país e abriu 
portas para que outros surgissem, mostrando a importância do 
investimento privado no crescimento econômico nacional. Hoje, 
o Porto de Navegantes está entre os maiores movimentadores 
de contêineres do Brasil e é o único a vencer uma premiação 
internacional respeitada, a Lloyd’s List Awards – como Operador 
Portuário do Ano, em 2013. 

Junto a uma atuação responsável e comprometida com o 
desenvolvimento sustentável da região, a Portonave busca, 
constantemente, a prestação de serviços com excelência e a 
melhoria contínua de seus processos, sendo uma referência no 
segmento portuário. É líder na movimentação de contêineres em 
Santa Catarina desde 2009 e está entre os 20 maiores portos da 
América Latina, segundo a Comissão Econômica para a América 
Latina e o Caribe (Cepal). 

45% 
de market share 

em Santa Catarina

+ de 6,4 mil 
navios atracados

7,5 milhões 
de TEUs movimentados

997 
profissionais 

diretos

ANIVERSÁRIO PORTONAVE

A PORTONAVE 
em números

(Fonte: Datamar, Jan-Ago, 
importação + exportação)
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Maio 2001 
contrato de adesão com o Ministério dos Transportes

Outubro 2005
inicia a construção do Terminal

21 de outubro de 2007 
Terminal entra em operação com o recebimento do primeiro 

navio: o MSC Uruguay

Março 2008
certificação ISPS CODE da Organização
Marítima Internacional da ONU

Março 2009 
certificação ISO 9001

Câmara Frigorífica (Iceport) entra em operação

Junho 2010
certificação ISO 14001

Outubro 2013 
título Operador Portuário do Ano, concedido pelo 

Lloyd’s List Global Awards

Outubro 2014
recorde sul-americano de produtividade por navio: 
270,4 movimentos por hora

Julho 2015
ampliação do Terminal, 

dobrando a capacidade estática 
do pátio para 30 mil TEUs

Abril 2016
certificação de Operador Econômico Autorizado 
OEA (1º porto do Brasil a obter)

Outubro 2018
certificação OHSAS 18001 

(Saúde e Segurança do Trabalho) 

Novembro 2018
o contêiner de número 7 milhões embarca rumo 
a Xangai, na China.

ISO 9001

ISO 9001 ISO 14001

*TEU: unidade de medida equivalente 
a um contêiner de 20 pés

HÁ 12 ANOS MOVIMENTAMOS
MAIS DO QUE CONTÊINERES

Linha do tempo
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E S P E C I A L

O dia 5 de outubro foi movimentado na Portonave e permitiu a 
integração dos profissionais e suas famílias com a comunidade do 
entorno. Como parte dos eventos em comemoração aos 12 anos de 
operação do Terminal, três eventos deixaram a Portonave de “portas 
abertas”. Repetindo a iniciativa dos últimos anos, foi promovida uma 
festa de Dia das Crianças, juntamente com a ação “Portas Abertas”, 
que recebeu as famílias dos profissionais para uma visita no prédio 
administrativo, possibilitando assim que eles conhecessem melhor 
as rotinas de trabalho que seus familiares têm na empresa.

Foi realizado também o “Bem-vindo à Portonave”, ação que pela 
primeira vez recebeu moradores da comunidade e região no 
Terminal. Três turmas foram recebidas, totalizando 100 pessoas. Os 
grupos puderam subir ao terraço para uma vista panorâmica das 
operações e foram convidados a ficar para a Festa das Crianças.

Eventos integrados aproximaram profissionais e seus familiares da comunidade.
A ação fez parte das comemorações de aniversário da Portonave

O auxiliar de Manutenção Civil Geremias Spiess aproveitou 
a programação com a familia e considera que o 5 de outubro foi 
um dia inesquecível para todos. “Foi um dia de muita diversão e 
brincadeiras, tudo com muita organização e alegria, um dia que 
as crianças e muitos adultos jamais esquecerão! Tudo com muita 
segurança, organização e higiene, fez com que passássemos um dia 
deslumbrante”, relatou.

Geremias destacou ainda o tratamento atencioso de todos os 
profissionais que trabalharam na organização do evento e no 
atendimento dos visitantes. “Sempre atendendo e tratando a todos 
com um sorriso no rosto, apesar do cansaço. Pudemos perceber que 
foram dias e dias de preparação para que tudo saísse da melhor 
maneira possível. São atitudes como essa que elevam o nome da 
empresa e de toda a equipe”. 

Geremias Spiess, 
com esposa e sobrinho

PORTONAVE DE ‘PORTAS ABERTAS’
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21/10 
Projeto Música nas Escolas

O violinista Ananias Alves de Almeida deu uma amostra dos 
concertos de música instrumental que ele leva para dezenas de 
escolas de Santa Catarina e do país, com o projeto Música nas 
Escolas. A motivação de Ananias é despertar o interesse dos 
estudantes pela música instrumental e torná-la mais acessível.

Coral Portonave 
Instituto Portonave de Responsabilidade Social

No almoço especial do dia 21, os profissionais assistiram ao Coral 
Portonave. O repertório trouxe, entre outras, a música ícone do 
grupo: “O som da pessoa”, de Caetano Veloso.

SEMANA CULTURAL 
DIVULGA PROJETOS APOIADOS 

PELA PORTONAVE

E S P E C I A L

Vilfredo Schurmann

A família Schurmann é mundialmente conhecida por suas 
expedições e foram os primeiros brasileiros a darem a volta ao 
mundo em um veleiro. Vilfredo Schurmann trouxe um pouco 
dessas histórias em uma palestra na Semana Cultural, despertando 
motivação e reflexão na plateia.

22/10
Oficinas de Música Corporal e de Criação de Histórias 

O projeto Cria Mostra de Artes, de Lígia Ferreira e Flávio Araújo, 
trouxe as oficinas de música corporal e de criação de histórias aos 
profissionais que marcaram presença.

Profissionais da Portonave puderam conhecer de perto alguns dos 
projetos apoiados pela Companhia durante a Semana Cultural, 
realizada entre os dias 21 e 25 de outubro. A iniciativa buscou 
apresentar à empresa o trabalho desenvolvido, mostrando um pouco 
do impacto positivo gerado por ações como a formação artística de 
crianças e adolescentes.

Parte dos projetos apresentados recebeu aporte da Portonave via 
leis de incentivo fiscal no final de 2018 para realização de atividades 
durante o ano de 2019. No período, a empresa investiu R$ 2,8 milhões 
em projetos incentivados. A escolha dos projetos prioriza ações 
realizadas em Navegantes e região, mas atinge comunidades em 
outros municípios e estados do Brasil. 

Confira quem encantou a Portonave na Semana Cultural
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23/10
Cinema com Pipoca

Uma sessão de cinema foi oferecida para a exibição da série “Feito 
Torto pra Ficar Direito”, que fala sobre o trabalho dos carpinteiros 
navais e a arte da navegação tradicional. A série patrocinada pela 
Portonave tem ao todo dez capítulos e será exibida pelo Canal 
Travel Box Brazil.

24/10
Escola Bolshoi

A Portonave é patrocinadora do projeto Amigos do Bolshoi, que 
viabiliza a manutenção da Escola em Joinville, a única filial do 
famoso Teatro Bolshoi da Rússia. Bailarinos encheram os olhos das 
equipes do Terminal com belas apresentações.

25/10
Teatro Mar de Soluções

O projeto Somos do Mar, patrocionado pela Portonave, da dupla 
Diulie Tavares e Rafael Langella, percorre a costa brasileira 
realizando pesquisa científica sobre a realidade do lixo nas praias. 
Além disso, leva atividades de educação ambiental, como palestras, 
oficinas e distribuição de material educativo. Na empresa, foi 
apresentado o teatro “Mar de Soluções”.

Instituto Core

Alunos do Instituto Core de Música deram um show de talento na 
Semana Cultural. O projeto apoiado pela Portonave oferece bolsas 
integrais a alunos da rede pública de Joinville, para estudarem música 
e participarem de uma orquestra infanto-juvenil de excelência. 

Siga a Portonave e fique por dentro!

A Portonave apoia diversos outros projetos, em nível regional e nacional, que promovem inclusão social e cultural, beneficiando milhares de 
pessoas. Acompanhe nossas páginas nas redes sociais e fique por dentro das ações que abraçamos para movimentar mais do que contêineres!
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O circuito mundial de surf teve, pela segunda vez na história, uma de suas etapas oficiais 
realizada em ondas artificiais. O Freshwater Pro, oitava etapa do campeonato, ocorreu entre 
os dias 19 e 21 de setembro no Surf Ranch, piscina construída pelo campeão Kelly Slater, no 
interior da Califórnia. 

O atleta Willian Cardoso, o Panda, do Portonave Surf Team, disputou a prova e contou para a 
Express como foi a experiência. Willian saiu da disputa nas quartas de final e, apesar de não 
ter ido até o fim, superou desempenhos anteriores e está otimista para o restante das provas. 
O circuito mundial se encerra em dezembro, na famosa Pipeline, no Havaí.

Como é a experiência de surfar ondas artificiais? 

É muito legal. É uma onda em que você pode repetir várias vezes a 
manobra, desenhar uma linha em sua cabeça e executar. Então você 
pode aperfeiçoar a performance. A parte ruim, pra mim, é que é 
uma onda muito longa e você fica cansado mais rápido. Além disso, 
acaba nos deixando repetitivos. Tentamos fazer o melhor possível, 
mas chega um momento em que a gente acaba repetindo manobras.

Que característica do seu surf é favorecida nesse tipo de onda?

Eu consegui encaixar bastante power surf, principalmente para a 
direita, e consegui desenvolver uma linha para a esquerda muito 
legal, que eu acho que poderia ter sido mais recompensada. Fui um 
dos poucos atletas a conseguir linkar todas as manobras sem mexer 
a prancha nenhuma vez e acho que isso foi muito bonito de se ver. 

Em relação ao seu desempenho, como você avalia a 
performance atual?

Estou bem feliz. Minha performance na piscina foi mais do que a 
esperada. Chegamos muito próximo de ir para as finais. Foi uma 
diferença bem pequena, de 0,07. E eu estava feliz com o que eu estava 
surfando e com o que eu tinha apresentado. Meus equipamentos 
estão perfeitos, estou em um momento muito bom, me sentindo 
confiante e acredito que eu tenho grandes chances de fazer boas 
campanhas nas próximas provas. 

A PISCINA DE ONDAS DO KELLY SLATER

O Surf Ranch é resultado de nove anos de pesquisas 
e dedicação para tornar real o sonho do 11 vezes 
campeão mundial Kelly Slater de criar a onda 
perfeita. Sua piscina tem 700 metros de comprimento 
e 150 de largura até a faixa de areia. Nela, uma lâmina 
de metal parcialmente submersa movimenta-se 
sobre um trilho com a ajuda de mais de 150 pneus 
de caminhão e cabos, atingindo cerca de 30 km/h. O 
vai e vem da lâmina cria uma onda que alterna tubos 
e paredes por até 50 segundos. Um relevo artificial 
funciona como amortecedor e ameniza o ricochete 
da água que bate nas paredes. E o fundo da piscina 
projeta recifes que ajudam na formação da onda.

WILLIAN CARDOSO CONTA EXPERIÊNCIA 
NA PISCINA DE KELLY SLATER

Gostou do papo com o Panda? 
Confira a entrevista completa no site da Portonave! 

www.portonave.com.br

E S P O R T E
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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

O projeto Nadar – Núcleo Aquático de Desenvolvimento Atlético e Reabilitacional lançou 
seu núcleo em Navegantes no dia 22 de agosto, na Portonave. O projeto foi criado em 2015 
pela Associação dos Nadadores de Itajaí e esse é o primeiro núcleo fora da sede. Lá, são 
atendidas mais de quatro mil famílias com atividades aquáticas gratuitas. “Nosso sonho 
é oportunizar em outras cidades o que fizemos em Itajaí. É um primeiro passo para tornar 
Santa Catarina o maior polo de atividades aquáticas do Brasil”, afirma o coordenador 
Leandro Peixoto.

O público alvo são alunos da rede pública de ensino, idosos, pessoas com doenças crônicas 
ou outros problemas de saúde que possam ser tratados com natação ou hidroginástica 
como terapia complementar. “O Nadar oferece à comunidade algo que no particular é caro e 
difícil. A ideia é estimular a participação, encontrar talentos e tornar a modalidade popular”, 
explica Leandro.

Em Navegantes, 100 crianças de 9 a 10 anos do bairro São Paulo formam as primeiras turmas 
de natação. Outras atividades serão divulgadas conforme a abertura de vagas. A Portonave 
é a patrocinadora do projeto na cidade.

O lançamento teve a presença do medalhista e recordista olímpico Cesar Cielo, que 
apadrinha o projeto. Ele entregou às crianças matriculadas kits com roupa de banho, toca e 
óculos de natação. “Eu espero daqui a alguns anos parabenizar os campeões que nascerem e 
todos que vão melhorar sua qualidade de vida participando do Nadar”, declarou o campeão.

‘PRAIA LIMPA’ 
RECOLHE 800 QUILOS 

EM SUA ÚLTIMA ETAPA
O Circuito Praia Limpa teve sua 
última etapa em 2019 realizada no dia 
28 de setembro com a participação 
de cerca de 200 voluntários e o 
recolhimento de 800 quilos de 
resíduos na Meia Praia. Somada 
às duas primeiras etapas, mais de 
uma tonelada de lixo foi retirada das 
praias de Navegantes. Os materiais 
recolhidos são transformados em 
objetos pela Carbo Brasil, uma das 
parceiras do evento, tornando o 
circuito um evento “aterro zero”. 

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

COM PRESENÇA DO CAMPEÃO CIELO, 
NADAR INICIA EM NAVEGANTES

TRIATHLON do BEM
O Triathlon do Bem, realizado em Navegantes no dia 8 de setembro, 
arrecadou R$ 15 mil para a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE). Mais de 200 atletas participaram da prova. 
O evento, organizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina, teve apoio da Fundação Municipal do Esporte e patrocínio 
da Portonave, por meio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte.
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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) 4: 
Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 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	5	–	Alcançar	a	igualdade	de	gênero	e	empoderar	
todas	as	mulheres	e	meninas
O ODS 5 pede o fim da discriminação e da violência contra mulheres e meninas e busca 
empoderá-las para que possam atuar enfaticamente na promoção do desenvolvimento 
sustentável, por meio da participação na política, economia e em diversas áreas de 
tomada de decisão. É um objetivo transversal a toda Agenda 2030 e reflete a evidência de 
que a igualdade de gênero tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável 
e em um mundo mais próspero. 

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS5 SÃO:

• acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em 
toda parte;

• eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas 
públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;

• eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de 
crianças e mutilações genitais femininas;

• reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio 
da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, 
bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, 
conforme os contextos nacionais;

• garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública;

• assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da CIPD e da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências de revisão;

• empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle 
sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais;

• aumentar o uso de tecnologias de base, em particular das TIC, para promover o empoderamento das mulheres;

• adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação exequível para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas, em todos os níveis.

COMO	PODEMOS	AJUDAR?

O primeiro passo é a consciência 
de cada um sobre o respeito ao 
próximo e a não discriminação. 
De forma coletiva, ações positivas 
são campanhas de sensibilização 
sobre igualdade de gênero e contra 
a violência envolvendo meninas e 
mulheres. Outra forma de ajudar é 
oferecer apoio e voluntariado em 
projetos direcionados a mulheres. 
A criação e o estímulo a creches 
comunitárias também têm relação 
direta com o ODS 5, pois favorecem 
que mães possam trabalhar e 
produzir, com a tranquilidade de seus 
filhos estarem sob cuidado e atenção.
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S É R I E  -  O  O U T R O  L A D O

Consciência    amor
No dia 6 de junho de 2011, Guilherme Bento entrava em uma sala de cirurgia para doar 
15% do seu fígado a Ricardo Speranzini Pedrotti, um menino que à época tinha apenas um 
ano e dois meses de vida. Ricardo nasceu com atresia biliar, um problema que impede a 
bile produzida pelo fígado de chegar ao intestino e traz risco de morte. A atresia pode ser 
atenuada com uma cirurgia, mas, se ela não surtir resultado, apenas a doação de fígado cura. 

A cirurgia não foi suficiente no caso de Ricardo e seus pais não podiam doar. Sem a chance 
de receber parte do fígado de alguém da família, o menino enfrentaria uma fila de espera 
que no Brasil alcança milhares de pessoas. Quando Guilherme soube da situação, o primeiro 
impulso foi se oferecer como doador. “Eu não sabia praticamente nada sobre doação de 
órgãos, mas acabou sendo automático me oferecer e dar esperança à família”. 

Hoje Ricardo está com nove anos de idade e é uma criança saudável e feliz. Para Guilherme, 
a doação de órgãos é um ato de consciência e de amor ao próximo. “O ser humano tende 
a ser egoísta e eu também era. Falar em amor ao próximo é fácil, mas praticar nem tanto”, 
ele ressalta. 

Guilherme lembra ainda que doar uma parte do fígado não lhe trouxe nenhuma limitação. O 
fígado é um órgão que tem a capacidade de se autorregenerar, por isso parte dele pode ser 
doada em vida. “Há muita falta de informação. Eu tenho uma vida completamente normal. 
As pessoas precisam saber disso e precisam também entender a importância da doação, em 
vida ou morte, pois ela permite que alguém tenha uma qualidade de vida melhor. Em muitos 
casos, salva vidas”.

A experiência foi transformadora para Guilherme e ele espera que sua história possa 
estimular outras pessoas a se tornarem doadoras. A recordação desse momento tão 

significativo fica viva com a cicatriz que Guilherme carrega na barriga e também 
com os dizeres “Organ donor” que ele tatuou no braço. “Foi uma experiência 

emocionante e que mexeu de forma definitiva com meu íntimo e com meus 
sentimentos, me transformando em alguém melhor”.

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

Além do fígado, pode se doar em vida um dos rins, parte da 
medula e parte dos pulmões. Em morte, vários órgãos podem 
ser doados, como coração, fígado, pulmão, córneas e pele. É 

importante avisar aos familiares o desejo de ser doador, pois 
é a família quem autoriza a doação após a morte. No Brasil, a 

negativa familiar é o principal motivo para que um órgão não seja 
doado. Mais de 40 mil pessoas esperam em filas por transplantes, 

segundo o Ministério da Saúde, e muitas morrem durante a espera. 

Nesta edição, o Outro Lado 
apresenta a história do 

operador pleno Guilherme 
Bento. Em 2011, Guilherme 

doou parte do seu fígado a um 
bebê de um ano de vida. Com o 
gesto, ele aprendeu uma nova 

forma de amar

17PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 12  •   Nº  114  •  outubro e  novembro 2019



Um novo projeto social em Navegantes está ensinando surf 
adaptado a pessoas com deficiência, como forma de terapia e 
integração social. O “Surf sem Limites” foi lançado no dia 7 de 
setembro com a presença de alunos do projeto, familiares, amigos 
e apoiadores da comunidade. “O Surf sem Limites ainda vai tocar 
a vida de muitas pessoas, sejam elas atendidas pelas aulas de surf 
ou voluntários e parceiros que se dispuserem a colaborar”, aposta 
Anderson da Silva Gomes, presidente do Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social, que patrocina o projeto.

Inicialmente, vinte pessoas, entre crianças e adultos, participam 
das aulas de surf gratuitas. O principal instrutor é o voluntário 
Ney Pacheco, da Associação Escola de Surf Amigos da Atalaia. “O 
surf é um esporte excelente para a saúde, trabalha a coordenação 
motora e também a mente, pois você fica ali meditando enquanto 
escolhe a melhor onda. Para as crianças com autismo e down, 
ajuda bastante na coordenação. Para o cadeirante, será um esforço 

No mês de setembro, a Galeria Portonave recebeu parte do 
acervo público da Fundação Cultural de Navegantes. Em outubro, 
foi a vez de Elena Landkraut no Brasil: a comemoração de um 
centenário, mostra itinerante de Daiana Schröpel que reúne 
artefatos, documentos e imagens sobre a naturalista alemã fictícia 
Elena Landkraut.

Em novembro, a Galeria expõe Reposicionamentos ( ); O Desenho 
Ampliado para Programação. As obras de João Pedro Fernandes 
foram criadas por meio de arte computacional, em software 
desenvolvido pelo próprio artista.

Projeto oferece terapia gratuita com surf adaptado

Galeria mostra arte computacional 
no mês de novembro

a mais colocar a prancha de lado. Vai ajudar em tudo”, Ney explica.

O atendimento dos alunos é feito na Meia Praia, no mesmo local 
onde já funciona o projeto Façamos Juntos, que oferece equoterapia 
para pessoas com deficiência. Jardel da Silva, responsável pelo 
local e um dos idealizadores do Surf sem Limites, acredita que 
cada vez mais as pessoas estão se sensibilizando sobre olhar para 
o próximo. No Surf sem Limites, 35 voluntários estão se dedicando 
ao projeto.

Vanessa Regina dos Santos tem um filho de cinco anos, com atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor, que faz parte da primeira 
turma do Surf sem Limites. A prática de atividades físicas o ajuda 
a fortalecer a musculatura, corrigir a postura, além de estimular 
visão e reflexos. “Eu percebi uma mudança grande com alguns 
meses de equoterapia e sei que as aulas de surf vão ajudar meu 
filho também”.

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 (47) 2404-3348. 

Peças da exposição 
“Reposicionamentos” .
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COMPORTAMENTO E COMPORTAMENTOS:
reflexões sobre o dia a dia nas organizações

A indicação deste mês é o livro “Comportamento e comportamentos: reflexões sobre o dia 
a dia nas organizações”, produzido por alunos do MBA em Gestão de Pessoas da Faculdade 
Sinergia. Os profissionais analisam razões, impactos e práticas de gestão de pessoas que 
podem servir como referência a outros gestores e especialistas que convivem com as mais 
variadas realidades ligadas ao comportamento humano. Com isso, propõem meios para que 
consigam construir um diferencial competitivo sustentável em suas organizações. 

Para quem se interessou por essa obra, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza dois 
exemplares para empréstimo (localizados na prateleira referente a Ciências Aplicadas – 
cor Azul).

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal  
Bibliotecária CBR14/771

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!

Cristiane Ermínia Inácio
Assistente de Comunicação e Marketing

V O L U N T Á R I A  D O  M Ê S

FORMATURAS
• André Koch (Planejamento e Controle) concluiu MBA em 

Gestão Empresarial em 07/08/2019.
• Candice Ana do Nascimento (RH) concluiu Pós-Graduação em 

Administração de Empresas no dia 18/07/2019.
• Clauber Mattos (Operação) formou-se Tecnólogo em Gestão 

Ambiental em 21/05/2019.
• Enri da Silva (Operação) formou-se Tecnólogo em Gestão 

Ambiental em 31/08/2019.

NASCIMENTO

CASAMENTO

• Carlos Leandro Assini (SGI) foi pai de Heitor Assini em 
28/09/2019.

• Celio Adriano Schuller (Gate) foi pai de Henrique Souza 
Schuller em 24/09/2019.

• Douglas dos Santos (Operação) foi pai de Gustavo dos Santos 
em 27/08/2019

• Guilherme Agostinho Bento (Operação) foi pai de João 
Guilherme Portella Bento em 09/09/2019.

• Jonathan Wesley de Jesus da Silva (Reefers) foi pai de Davi 
Miguel da Silva no dia 09/10/2019.

• Juliano Marcel Umeda Adão (Manutenção) e Ana Carolina 
Souza Santos Adão (Financeiro) foram pais de Antônio Pedro 
Santos Adão em 11/10/2019.

• Leonardo Vieira Demarco (Armazém) foi pai de Yago Vieira 
em 09/10/2019.

• Rafael Paz Rodrigues (Operação) foi pai de Luan Rafael Paz 
Rodrigues em 20/09/2019.

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

ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

• Samuel da Silva Domingues (Operação) formou-se Tecnólogo 
em Logística em 20/05/2019.

• Rodrigo Querino de Almeida (Operação) formou-se Tecnólogo 
em Logística em 31/08/2019.

• Rafael Paz Rodrigues (Operação) formou-se Tecnólogo em 
Logística em 30/08/2019.

• Sealtiel da Cunha Martins (Operação) formou-se Tecnólogo 
em Logística em 13/04/2019.

• Gustavo Alves Netto (Manutenção) casou-se com Milena 
Santana de Souza Alves em 25/09/2019.

• Lucas Luiz da Silva (Manutenção) casou-se com Ana Caroline 
Luciano da Silva em 23/10/2019.
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