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PORTONAVE OBTÉM CERTIFICAÇÃO PARA 
COMERCIALIZAR COM O MERCADO ISLÂMICO

TECNOLOGIA REDUZ PERMANÊNCIA 
DOS CAMINHÕES NO TERMINAL

PÁGINA 4PÁGINA 3

MANOBRAS SÃO TESTADAS 
COM SUCESSO EM NOVA 
BACIA DE EVOLUÇÃO
Pela primeira vez no Brasil, navios fizeram navegação 

a ré. Nova bacia permitirá o giro de mega ships, 
com até 366 metros de comprimento.
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A melhoria da infraestrutura de acesso às instalações portuárias é uma 
condicionante essencial para que o nosso país tenha maior inserção no 
comércio internacional e fator determinante para o crescimento econômico. 
Assim, o sucesso na primeira etapa das manobras experimentais na nova Bacia 
de Evolução representa uma transformação muito positiva. Com isso, estamos 
superando uma importante restrição operacional e, ao viabilizar a entrada de 
navios maiores, continuaremos competitivos. Isso merece destaque e aplausos. 
Agora, precisamos seguir maximizando os benefícios dessa transformação e 
adequando o formato das nossas operações a esta nova fase.

A importância da evolução da infraestrutura e dos processos empresariais é 
fundamental para a sustentabilidade dos negócios, sobretudo em um ambiente 
de ampla competição como o que atuamos. Ao mesmo tempo em que uma 
equipe qualificada, com ambição de promover inovação e olhar para o futuro, 
será a peça-chave para uma organização cada vez mais eficiente.

Com um time integrado, atuando com vistas a um objetivo comum, estaremos 
sempre prontos para enfrentar os desafios que se impõem e  desenvolver 
soluções criativas para temas complexos. A transformação está presente no 
cotidiano das organizações e, desta forma, é preciso, com base em tudo o que 
desenvolvemos até aqui, nos mantermos atualizados e seguir evoluindo.

Por isso, a experiência com o gate automatizado, a nova certificação e o novo 
scanner, são ações consistentes e que vão agregar ainda mais agilidade e 
segurança ao nosso processo produtivo e ampliar os nossos horizontes comerciais.

Aproveito ainda para desejar as boas-vindas aos novos integrantes do Programa 
Jovem Aprendiz. Que possam ter um intenso período de aprendizado junto 
aos nossos profissionais. E, também, parabenizar  a todos os participantes da 
Corrida Portonave, que mais uma vez foram destaque 
pelo esforço e capacidade de superação. 

Grande abraço e boa leitura.
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2020 inicia com duas novas habilitações: 
mercado islâmico e México

COMERCIAL4
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Portonave reduz tempo de permanência 
do motorista de contêiner no Terminal

A Portonave vem investindo em tecnologia e melhoria de processos 
para otimizar e reduzir o tempo de permanência do transportador 
dentro do Terminal. Esse tempo considera a chegada ao gate, 
o carregamento ou descarregamento na pilha de contêineres e a 
saída do porto. Em 2015, o tempo médio era de 33 minutos. Em 
2020, reduziu para 21 – 36% a menos em cinco anos. 

Além disso, a Portonave acabou de criar mais um benefício para o 
cliente: o ciclo duplo. Por meio dessa ferramenta, é possível agendar 
dois contêineres (entrada e saída) no mesmo horário, ou seja, o 
motorista deposita um contêiner e carrega outro na mesma janela, 
sem sair do Terminal. O benefício traz agilidade operacional, menor 
tempo para entrega e retirada de dois contêineres e, claro, redução 
de custo para o cliente – ele poderá fazer dois carregamentos com o 
mesmo caminhão e motorista.

Gate automatizado facilita o acesso de caminhões

Inspeções têm novo scanner

Uma solução desenvolvida pela Portonave está agilizando 
o fluxo de entrada de caminhões no Terminal. É o gate 
automatizado, que teve sua primeira fase implantada no mês de 
dezembro. Motoristas das operações de “retirada de vazios” e 
“importação” já estão acessando de forma autônoma o Terminal 
da Portonave, sem intervenção de operadores. O monitoramento 
das operações ocorre de forma remota.

A solução adotada envolve leitores biométricos, um circuito 
fechado de câmeras e tecnologia OCR para a leitura das 
placas dos veículos e dos contêineres. O supervisor de Gate 
Leandro Barboza diz que a novidade foi bem recebida pelos 
caminhoneiros. “Eles rapidamente divulgaram e parabenizaram 
a Portonave por mais essa inovação, que traz segurança e 
agilidade no acesso ao Terminal”.

A inspeção de cargas está mais ágil e precisa na Portonave, desde 
o ano passado. Com um investimento de mais de R$ 6 milhões, a 
Companhia adquiriu um scanner do fabricante Smiths Detection 
com capacidade de 100 caminhões/hora e penetração de 300 
mm, superior ao equipamento antigo já existente no Terminal. O 
novo scanner também diferencia matérias orgânicas e inorgânicas 
presentes nas cargas, facilitando a análise de imagens realizada pela 
Receita Federal. “O novo equipamento garante alta disponibilidade 
aos processos de inspeção na Portonave e aumenta a qualidade dos 
serviços que prestamos junto aos órgãos de fiscalização”, comenta o 
gerente de Tecnologia Jardel Fisher.

I N F R A E S T R U T U R A  E  S E R V I Ç O S
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A Câmara Frigorífica da Portonave – Iceport – obteve no mês de janeiro a certificação 
Halal, que atesta produtos e serviços em conformidade com a lei islâmica, podendo ser 
utilizados ou consumidos por muçulmanos – o termo Halal significa lícito, permitido. 
Assim, está habilitada a manipular e transportar cargas destinadas a países com essa 
exigência e a países que não exigem a certificação, mas têm grupos muçulmanos em seu 
território, como ocorre em locais do Mercosul e da Europa. 

A habilitação conquistada engloba a exportação de carne bovina e de aves. “Os produtos 
Halal representam cerca de 80% do volume armazenado na Câmara atualmente. É um 
mercado com melhor comportamento de giro. Concorrentes não habilitados perdem 
esse nicho, aumentando as possibilidades de negócio para a Portonave”, comenta Bruno 
Vargas, supervisor de Operações e Depot da Câmara.

Os produtos Halal devem respeitar os preceitos religiosos islâmicos em todas as suas 
etapas de produção, industrialização, manipulação, armazenamento e transporte. Não 
podem conter insumos ou matéria prima que sejam um elemento Haram (proibido pela 
lei islâmica) e nem ser contaminados por eles. 

Para obter a certificação, é necessário ainda que a empresa seja transparente no 
fornecimento de informações e reverta parte dos seus lucros para ações socioambientais. 
As auditorias são feitas por organizações islâmicas credenciadas.

Iceport se destaca em 
habilitação para o México

certificado Halal 
habilita Portonave para 
o mercado islâmico

A Câmara Frigorífica habilitou-se recentemente também para a exportação de 
carne de aves para o México. O processo foi aberto para entrepostos e unidades 
produtoras e apenas a Câmara da Portonave e uma segunda empresa candidata 
obtiveram a habilitação sem qualquer restrição. Dentre os entrepostos frigoríficos que 
se candidataram, a Iceport foi a única habilitada. “Isso nos traz uma vantagem competitiva 
enorme”, destaca Bruno Vargas, supervisor de Operações e Depot. 

Ele acrescenta que a conquista é ainda mais relevante quando se leva em conta a importância do 
mercado mexicano. O país é a 12ª maior economia do mundo e a segunda maior da América Latina, 
atrás apenas do Brasil, sendo também o maior exportador e importador dentre os países latino-americanos.

O mercado islâmico
O mundo árabe é um dos principais destinos das exportações de frigoríficos 
brasileiros. Mas o mercado Halal não se limita a ele, já que a maior parte da população 
islâmica não está em países árabes. O maior país islâmico é a Indonésia, seguido de 
Bangladesh, Paquistão, Turquia, Irã e Egito. O único árabe é o Egito. 

Alguns elementos Haram, proibidos 
segundo a lei islâmica, são:

carne, gordura, couro, ossos e qualquer 
derivado dos suínos ou derivados de 
animais que são permitidos, mas foram 
abatidos fora dos preceitos religiosos 
do islamismo;

bebidas alcóolicas e álcool etílico;

sangue de qualquer animal, mesmo 
que abatido da forma Halal.

Saiba mais:

A população islâmica 
tem 1,6 bilhão de 
habitantes, cerca de 
20% da mundial. 

C O M E R C I A L
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P A S S O U  P O R  A Q U I

Comitiva da Allog, no dia 29 de janeiro.Profissionais do Walvis Bay Corridor Group, no dia 22 de janeiro.

No dia 14 de fevereiro, a Portonave atingiu a 
produtividade mais alta de 2020 com a operação do 
navio MSC Branka. Foram 180 mph (movimentos 
por hora), em 7 horas e 55 minutos, com 5 ternos 
de trabalho. A marca é muito positiva e equivale à 
produtividade dos terminais portuários da Europa. 
Investimentos em equipamentos e automação, aliados 
à qualidade da mão de obra do Terminal, são os 
responsáveis pela conquista. 

Exemplo ODS
Comitiva de alemães visitou o Terminal dia 
18 de fevereiro para conhecer os projetos 
que a Portonave desenvolve relacionados 
aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável - ODS. Gestores públicos 
da Alemanha estavam acompanhados 
de membros do Movimento ODS SC. 
A Portonave, além de vários projetos, é 
embaixadora do ODS 14 - Vida na Água.

Produtividade 
nas alturas

C O M E R C I A L
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C A P A

Concluída primeira bateria de testes de 
manobra na nova Bacia de Evolução

Foi a primeira vez no Brasil que navios navegaram a ré. Testes são necessários à homologação 
da nova área de manobra, que permite o giro de mega ships

Foi concluída no mês de fevereiro a primeira bateria de 
testes de manobra na nova Bacia de Evolução do 
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes, 
que abrange a Portonave. A Marinha do 
Brasil solicitou 12 testes com navios de 300 
metros: as seis primeiras manobras foram 
feitas com o giro na saída dos navios, 
navegando a ré até o local do giro. As 
outras seis manobras serão com o giro 
na entrada, com a embarcação vindo a ré 
para a atracação. 

A nova Bacia de Evolução foi feita para 
permitir que o Complexo Portuário possa 
operar navios maiores do que a limitação 
atual. Nela, será possível realizar o giro de 
embarcações de até 366 metros, os chamados 
mega ships. 

Além do maior tamanho das embarcações, um grande 
diferencial das manobras realizadas na nova bacia é que os navios 
irão manobrar a ré, algo inédito no Brasil. “Estamos, juntamente com 
todas as entidades parceiras, alcançando um feito histórico de ter 
navios manobrando a ré pela primeira vez no País, com manobras 

já bastante usadas na Europa. Além disso, abre-se uma nova 
era de possibilidades comerciais e de novos negócios 

envolvendo embarcações maiores, o que deixa o 
Complexo Portuário mais competitivo”, destaca 

o Diretor-superintendente Administrativo 
Osmari de Castilho Ribas.

Os primeiros seis testes obedeceram 
a essa sequência: atracação, operação, 
desatracação, saída de ré, giro e retorno 
ao curso do mar. O tempo de realização da 
manobra em média foi de 1h40. 

Os testes são necessários à homologação da 
nova área de manobra e vêm sendo conduzidos 

em parceria com a Superintendência do Porto de 
Itajaí, que também integra o complexo portuário, 

além da Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí, 
Praticagem e empresas de rebocadores.

O Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes é o segundo maior 
em operações de contêineres no Brasil, representando quase 4% da 
balança comercial brasileira e movimentando 60% dos produtos 
produzidos em Santa Catarina. 
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A Bacia  de  Evolução 
Bacia de evolução é o local onde os 
navios evoluem, ou seja, onde giram para 
retornar ao curso do mar. A atual bacia 
tem 400 metros de diâmetro e possibilita 
a manobra de embarcações de até 306 
metros. A nova bacia, que permitirá o giro 
de navios maiores, de até 366 metros de 
comprimento após a conclusão da segunda 
fase, tem 530 metros de diâmetro e 14 
metros de profundidade.  Na primeira fase, 
são esperados navios com até 350 metros. 

Bacia atual

Nova  bacia

Atual  bacia  de  evolução
Os navios fazem o giro na entrada ou saída, 
mas saem sempre de frente. Continuará 
sendo usada para navios de até 306 metros. 

NAVEGANTES

Embarcação
até 306 metros

Embarcação
até 366 metros

Nova  bacia  de  evolução
As embarcações podem manobrar de duas 
formas. Uma delas é atracar de frente e, 
após a operação, deslocar-se a ré até a 
bacia, para fazer o giro e voltar ao curso 
do mar. Na outra, fazem o giro no início 
da manobra, atracam a ré e, depois da 
operação, saem de frente para voltar 
ao curso do mar. A nova bacia será 
usada para navios maiores de 306 
metros de comprimento. 

530
metros
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E S P O R T E

A 12ª Corrida de Praia de Navegantes – Portonave foi realizada no 
dia 16 de fevereiro, com a participação de 1.740 corredores. A largada 
foi dada às 7h na Praça Central e os atletas percorreram 5km e 10km, 
sendo todo o trajeto em areia fofa.

Todos os participantes que completaram a prova foram agraciados 
com uma medalha. Os vencedores em cada categoria receberam 
troféus, medalhas e dinheiro. Cada corredor doou uma lata de leite 
em pó, como requisito de inscrição para a prova. As latas arrecadadas 
serão doadas para creches e instituições da cidade. 

O evento tem patrocínio da Portonave e é organizado pela 
Corre Brasil, com apoio da Fundação Municipal de Esportes de 
Navegantes.  O resultado completo da prova está disponível no site 
da Corre Brasil: https://www.correbrasil.com.br

12ª Corrida Portonave reúne mais de1,7 mil atletas em Navegantes
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12ª Corrida Portonave reúne mais de1,7 mil atletas em Navegantes

RESULTADO  GERALFeminino – 5Km 

1º  Suellen Bittencourt Padilha
2º  Bárbara Brenda de Souza
3º  Tayane Ripari de Medeiros
4º  Natália Nunes Santos
5º  Débora Pascoal da Silva 

CATEGORIA PORTONAVE

Masculino – 10Km

1º  Rafael Paz Rodrigues
2º  Sidnei Martinho Reicharts
3º  Julierme Fonseca Dias
4º  Janio Pereira do Carmo
5º  Anderson Osmar Cunha

Masculino – 5Km

1º  Junior Luis Angiolett
2º  Juci Pedro Maciel
3º  Kevin de Brito Costa
4º  Jonatas Maria dos Santos
5º  Leonardo Vieira Demarco

Feminino – 10Km

1º  Suellen Cristina André
2º  Alexsandra Marques
3º  Jéssica dos Anjos Martins

5 Km Feminino

1º  Kelin Cristina Correia
2º  Tais Paula Possamai
3º  Glesiane Souza Moreira
4º  Gislãine Inez F. Albrecht
5º  Daliana Mantoani

5 Km Masculino

1º  Lucas Alves Andrade
2º  Ojanio dos Santos
3º  Rafael Oliveira
4º  Marcelo Viana Gregório
5º  Hiargos Pereira Lima

10 Km Feminino

1º  Simone Ponte Ferraz
2º  Fabrícia Ester Stedille
3º  Stefanie da Silva
4º  Débora Regina Passold
5º  Diandra Costa 

10 Km Masculino

1º  Jurandyr Couto
2º  Adilson Alves Dolbert
3º  Carlos Alexandre F. Moura
4º  Mateus Odorizzi
5º  Tiago Odorizzi
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Maternidade com mais suporte

Ética e conduta em pauta

Jovens 
Aprendizes 

Em outubro de 2019, a Portonave iniciou um programa que busca dar suporte às 
profissionais que se tornam mães, fazendo o acompanhamento da gestação e do retorno ao 
trabalho após a licença, até o bebê completar o primeiro ano de vida. Além de levantar as 
necessidades das profissionais que vivem esse momento, o programa oferece um espaço 
para o compartilhamento de informações sobre gestação e o esclarecimento de dúvidas.

“Quando a empresa demonstra preocupação com o bem-estar das mães, de forma geral, 
elas se sentem mais confortáveis para falar sobre suas necessidades, ao mesmo tempo 
em que dão seguimento à carreira com mais segurança”, explica a consultora interna de 
RH Candice do Nascimento. 

Profissionais da Portonave participaram de treinamento no dia 16 de dezembro para 
apresentação do Código de Conduta atualizado da empresa. Uma campanha também 
foi realizada no Terminal para estimular as equipes a conhecerem o documento. 
Periodicamente, a Portonave ainda distribui informativos abordando temas relacionados 
à ética e à integridade nas atividades da Companhia. 

A Portonave recebeu no mês de fevereiro duas 
novas turmas de jovens aprendizes. São 50 
jovens no total, 30 deles alunos do SENAI e 20 do 
SENAC. O grupo do SENAI frequentará, durante 
um ano, o curso de aprendizagem de eletricista 
de manutenção industrial e poderá atuar no 
Terminal para adquirir a prática da atividade. Já 
a turma do SENAC, durante o mesmo um ano, 
irá passar por um rodízio de departamentos na 
empresa, para que os alunos possam adquirir 
diferentes conhecimentos técnicos e desenvolver 
competências importantes para o mercado de 
trabalho, como adaptabilidade, relacionamento 
interpessoal e comunicação.

Desde 2008, quase 200 jovens passaram pelo 
Programa Jovem Aprendiz da Portonave, com 
uma taxa de efetivação de 42%. O Programa 
está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 4 da ONU, que prevê, entre suas 
metas, aumentar o número de jovens e adultos 
com habilidades para emprego, trabalho decente 
e empreendedorismo.

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

Curta nossas páginas nas redes sociais e fique por dentro!
JÁ CURTIU A PORTONAVE?

A Portonave usa a plataforma Pulses para realizar pesquisa de clima organizacional de forma contínua. Esse 
monitoramento é muito importante para identificar pontos de melhoria no ambiente de trabalho do Terminal. 
Para que essa evolução constante seja possível, é fundamental que os profissionais acessem a plataforma e 
deem sua contribuição. Participe! www.pulses.com.br
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NASCIMENTOS

• Maickon Cesar Lamim (TI) foi pai de João Eduardo Gomes 
Lamim em 26/12/2019.

• Marcelo Kienen  (Planejamento) foi pai de Anna Pereira 
Kienen e Noah Pereira Kienen em 03/01/2020.

• Braion Magaiver da Cunha (Manutenção) foi pai de Gabriela 
Dutra da Cunha em 10/01/2020.

• Roger Sílvio Ferreira (Manutenção) foi pai de Inácio Rodrigues 
Ferreira em 13/01/2020.

• Charles da Silva Spadarotto (Operação) foi pai de Eloah 
Carolina Spadarotto em 17/01/2020.

• Lorena Ramos Vieira de Borda (Operação) foi mãe de Pedro 
Vieira Boscato em 13/01/2020.

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

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

Homenagem 
à padroeira
Seguindo a tradição, a imagem de 
Nossa Senhora dos Navegantes, 
padroeira da cidade, foi carregada 
em procissão fluvial pelas águas do 
rio Itajaí-Açu, no dia 02 de fevereiro, 
acompanhada pela comunidade em 
pequenas embarcações e também por 
profissionais da Portonave. A procissão 
é parte da Festa de Nossa Senhora dos 
Navegantes, promovida todos os anos 
no município.

“Tubo ou Nada” São Silvestre

Mateus Herdy (D) e Matheus Navarro (E), foram 1º e 3º colocados 
no Oceano Brava Classic, campeonato de tubos realizado na Praia 
Brava no dia 25 de janeiro, contando com o patrocínio da Portonave. 
Navarro é um dos membros do Portonave Surf Team e foi o 
idealizador do evento.

O eletricista Gerson Vitaca (E) e o operador Anderson Cunha (D) 
foram os representantes da equipe de corrida da Portonave na São 
Silvestre de 2019. Todos os anos, desde 2012, o Terminal patrocina 
uma dupla para participar da corrida de rua mais famosa do Brasil.

F I Q U E  P O R  D E N T R O
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A ANVISA está seguindo alguns protocolos específicos para autorizar a atracação e 
operação de embarcações em portos e terminais portuários: 

verificação da escala dos últimos portos em que a embarcação atracou e a lista de 
viajantes, com seus locais de embarque e desembarque;

conferência da Declaração Marítima de Saúde de todos os tripulantes e restrição 
quanto à embarcação de navios em que algum tripulante tenha sintomas similares a de 
um quadro gripal;

verificação dos registros de atendimento médico de bordo;

em caso de suspeita de Coronavírus em alguma embarcação, é realizada uma inspeção 
a bordo, evitando qualquer risco para quem for acessá-la posteriormente.

C O RO N AV Í R U S

S A Ú D E

A Portonave segue criteriosamente todas as recomendações da 
ANVISA  que envolvem a prevenção ao Coronavírus e disponibiliza 
máscaras para quem for acessar navios que tenham atracado em 
portos de regiões afetadas nos últimos 30 dias. A autoridade sanitária 
está orientando em quais navios é recomendado o uso de máscaras.

Apesar dos portos da Região Sul não serem de primeira escala (os 
navios que saem de portos de regiões afetadas ficam detidos pela 
Autoridade Sanitária Federal antes de atracarem na Portonave), 
o Terminal possui um Plano de Contingência que relaciona os 
procedimentos a serem adotados caso identifique um caso suspeito.

Lembre-se:  há cuidados simples que 
podem evitar doenças virais em geral

e o próprio Coronavírus.

Lave as mãos frequentemente e use álcool em gel.

Cubra o nariz e a boca com lenço descartável ao 
tossir ou espirrar. 

Evite aglomerações e ambientes fechados.

Mantenha os ambientes ventilados e não 
compartilhe objetos de uso pessoal.

Se perceber qualquer sintoma, 
procure atendimento médico.

Febre Dificuldade 
em respirar

Tosse
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DIÁRIO DE UMA ÁRVORE: 
A Portonave já doou milhares de mudas de árvores nativas para seus profissionais 
e para a comunidade e em 2019 lançou a campanha “Diário de uma Árvore”, para 
divulgar como estão as mudas plantadas e assim disseminar o bom exemplo de 
quem faz a sua parte por um mundo mais verde.

Nesta edição, a Express traz o registro das árvores plantadas pelo auxiliar 
Carlos André, que agora tem um ipê branco e um pau-brasil embelezando o 
quintal de casa.

Ipê branco Pau-brasil

Como participar:
Se você plantou uma das mudas 
doadas pela Portonave, envie uma 
foto atual da sua árvore para o e-mail 
comunicacao@portonave.com.br. 

Você também pode postar a foto 
da sua árvore nas redes sociais, 
marcando a publicação com as 
hashtags #DiáriodeumaÁrvore 
e #Portonave. Assim, podemos 
compartilhar nas páginas da 
empresa e ajudar o seu exemplo a 
chegar ainda mais longe. 

Participe!

Em fevereiro, mais uma edição do Projeto 
Golfinho foi realizada na Meia Praia e na 
Praia do Centro de Navegantes. Todos os 
anos, durante a Operação Veraneio, o Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
promove ações de conscientização para 
crianças e adolescentes, visando à prevenção 
de afogamentos em piscinas, praias, lagos e 
rios. São quatro dias de atividades gratuitas, 
voltadas ao público de 7 a 14 anos de idade. 
Além de orientações de segurança, os 
participantes são instruídos sobre cidadania 
e sustentabilidade ambiental.

Na temporada 2018-2019, o projeto 
capacitou mais de seis mil crianças e 
adolescentes em todo o litoral catarinense 
e nas regiões do Vale e Oeste do Estado. 
Foram cerca de 300 participantes em 
Navegantes. A ação no município tem o 
patrocínio da Portonave e está alinhada às 
diretrizes do ODS 14 e aos princípios que 
norteiam a atuação do Terminal.

PROJETO GOLFINHO 
forma nova turma em Navegantes

F I Q U E  P O R  D E N T R O
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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) 7: 
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 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 8 – Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho decente para todos
Em longo prazo, a desigualdade prejudica o crescimento econômico e o alcance 
do desenvolvimento sustentável. O ODS 8 defende políticas que incentivem o 
empreendedorismo e a criação de empregos de forma sustentável e inclusiva e reconhece a 
urgência de erradicar o trabalho forçado, formas análogas ao trabalho escravo e o tráfico de 
seres humanos. 

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 8 SÃO:
• Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, 

em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do Produto Interno Bruto [PIB] nos 
países menos desenvolvidos;

• Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da diversificação, 
modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de alto 
valor agregado e dos setores intensivos em mão de obra;

• Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, 
geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e 
médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros;

• Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento 
econômico da degradação ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com os países 
desenvolvidos assumindo a liderança;

• Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com 
deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor;

• Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, educação ou formação;

• Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e assegurar a 
proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar com 
o trabalho infantil em todas as suas formas;

• Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 
migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários;

• Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais;

• Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e 
financeiros para todos;

• Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio [Aid for Trade] para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos 
desenvolvidos, inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado para a Assistência Técnica Relacionada com o Comércio para os países 
menos desenvolvidos;

• Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da 
Organização Internacional do Trabalho [OIT].

COMO PODEMOS AJUDAR?

Algumas ações simples podem 
contribuir com o alcance do ODS 
8, como promover palestras e 
oficinas sobre educação financeira 
e empreendedorismo. A realização 
de feiras e bazares com artesãos 
e pequenos produtores também 
está alinhada às metas desse 
objetivo, assim como cursos que 
resultem no aprendizado de novas 
fontes de renda.
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Em fevereiro, a Galeria Portonave recebeu a exposição Humano Habitat, da 
artista Regina Marcis. Inspirada nos noticiários televisivos, ela trabalha conceitos 
e sentimentos relacionados a casa, habitat, sonhos e planos. Palavras como lama, 
desabamento, enchente e desabrigados motivaram a obra. 

Em março, é a vez de “Reflexão das Águas”, exposição fotográfica de Ricardo Kugler, 
que traz recortes de rios de diversos estados brasileiros, incluindo Santa Catarina. 
As imagens permitem aos espectadores observar a beleza e a simplicidade da água 
e transpor todo o seu significado para suas vidas, devido à ligação natural do ser 
humano com esse elemento.

Exposição se inspira em noticiários para 
falar de sentimentos 

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

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) 2104-3348. 

ANJOS CAÍDOS
A indicação deste mês é Anjos Caídos, de Içami Tiba (médico psiquiatra, psicodramatista, 
colunista, escritor de livros sobre educação familiar e escolar). A obra é fruto de quarenta 
anos de experiência em consultório e hospitais no combate às drogas e tem como propósito 
auxiliar famílias, escolas e jovens a trilharem caminhos de controle e de superação do uso 
de drogas.

O autor aborda a visão da sociedade e do usuário e não se limita a orientar como prevenir 
as drogas. Ele orienta também sobre como identificar um filho usuário ou abordá-lo para 
iniciar um tratamento, fazendo com que adultos entendam o universo dos adolescentes e 
conheçam as razões que os levam às drogas.

Álcool, cigarro, inalantes, solventes, maconha, tranquilizantes, anfetaminas, cocaína, crack, 
alucinógenos, esteroides, anabolizantes, sedativos, indutores do sono, heroína e morfina têm 
sintomas, usos e tratamentos explicados, um a um, em detalhes, de modo que o livro auxilia 
a conhecer o mundo das drogas, para que se possa lutar contra ele.

Para quem se interessou pela obra, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza 
um exemplar para empréstimo (localizado na prateleira referente a Ciências Sociais– 
cor vermelha). 

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!

Luís Carlos Possamai
Bombeiro Civil

V O L U N T Á R I O  D O  M Ê S

I N S T I T U T O  P O R T O N A V E
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Se você encontrar um 
pacote suspeito no 
terminal, não recolha 
e nem mexa. Não 
guarde, nem coloque 
na sua mochila. 

Chame imediatamente 
a equipe do CCOS.

DACAPIVARA
SEGURANÇA

SE LIGA NA

Ela está sempre alerta trazendo 
recados sobre Segurança Portuária


