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ATIVIDADE PORTUÁRIA SE 
MOSTRA ESSENCIAL

Em tempos de pandemia de Coronavírus, portos garantem o abastecimento 
de insumos hospitalares, industriais e de alimentos. Confira o que a 

Portonave tem feito para enfrentar este momento difícil.
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Esta revista é uma publicação da Portonave.
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Antaq atesta legalidade da cobrança 
do Serviço de Segregação e Entrega.

INSTITUTO PORTONAVE
Ação de voluntariado beneficia quase 
300 moradores de Navegantes.
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Estamos passando por um período complexo, difícil para todos, 
que exige adaptação, muito cuidado e integração da equipe. O 
importante agora é termos serenidade para desenvolver as nossas 
atividades com segurança, dentro das limitações sanitárias 
impostas, descobrindo novas possibilidades de realizar as nossas 
ações cotidianas, administrar o tempo e ter perspectiva do coletivo. 
Neste momento, em que o afastamento social é necessário, o 
modelo tradicional de trabalho em alguns setores exige um novo 
posicionamento profissional. Mais do que nunca, o momento 
nos desafia a propor novas maneiras para impulsionar a nossa 
atividade, engajar pessoas e transformar.

Acredito que vamos escrever mais um capítulo de superação, 
narrando o aprendizado e já planejando como daremos os 
próximos passos. Vamos superar esta jornada juntos, como de 
costume. Firmes no que acreditamos e conferindo ainda mais 
significado ao trabalho que desenvolvemos, pela essencialidade 
que o caracteriza. Compartilhando estratégicas e com muito 
diálogo, apesar das limitações atuais, seremos capazes de 
construir uma metodologia própria para alinhamento de nossa 
empresa em torno do presente desafio e para seguirmos em frente.

Agradeço a todos pela dedicação, profissionalismo e perseverança. 
É neste contexto de efetiva participação que as verdadeiras 
soluções surgem, reforçam as nossas relações interpessoais 
e beneficiam a nossa comunidade. E isso me faz continuar 
acreditando que vamos sair disso ainda melhores.

Cuidem-se e continuem motivados. Pois a 
qualidade da equipe é essencial para superar 
qualquer crise.

Grande abraço e boa leitura.
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Portonave cumpre importante papel 
no enfrentamento ao Coronavírus.

CAPA4
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

“Você é um de nós!”

A Portonave também entregou um brinde aos profissionais 
terceirizados da empresa. Na foto, a equipe da GRSA, responsável 
pelo refeitório do Terminal, posa com as lembranças recebidas. 

Workshop aproxima times

Profissionais da Columbia Trading receberam a Portonave, no dia 18 
de fevereiro, em mais uma ação de aproximação do Terminal com 
filiais de clientes e suas equipes operacionais. 

Integrando a cadeia logística

Equipes da Nelson Heusi participaram de um workshop com a 
Portonave, no dia 14 de fevereiro, para conhecerem mais a fundo as 
ferramentas do Portal do Cliente e indicadores de movimentação. 

Homenagem aos caminhoneiros

A Portonave realizou uma ação de valorização e gratidão, no início 
do mês de abril, voltada aos caminhoneiros. Ao sair do Terminal, os 
motoristas foram homenageados com a entrega de um brinde. O 
trabalho dos caminhoneiros se tornou ainda mais importante durante 
a pandemia do Coronavírus, viabilizando o transporte de produtos 
essenciais à comunidade.

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

ATENÇÃO
Os workshops noticiados nesta seção foram realizados em fevereiro, antes de iniciar o distanciamento social devido ao 
Coronavírus. A entrega de brindes divulgada ocorreu antes de viger o uso obrigatório de máscaras. A Portonave vem 
seguindo à risca todas as medidas preventivas no combate ao Covid-19. 

Gratidão que vem de casa
A Portonave realizou duas ações no mês de abril como forma de 
reconhecer e valorizar os profissionais que estão na linha de frente 
das operações no Terminal. Em uma delas, filhos de trabalhadores 
enviaram mensagens de gratidão aos pais, que foram expostas 
nos canais de comunicação da empresa. Na outra, colegas que 
estão em home office também puderam expressar sua gratidão aos 
companheiros de trabalho, gravando vídeos com recados que foram 
postados nas redes sociais da Portonave.

M o t i v a ç ã o  n a  p a n d e m i a
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C A P A

No dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde fazia a primeira 
confirmação de um caso de Covid-19 no Brasil. Duas semanas depois, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar a doença 
como uma pandemia. De lá para cá, muita coisa aconteceu e muitas 
reflexões foram levantadas, entre elas o papel-chave de empresas e 
organizações em cenários de crise. Os terminais portuários se inserem 
nesse contexto, sendo uma ferramenta importante para garantir que 
a sociedade possa lidar com uma pandemia e enfrentá-la.

Uma das consequências de uma pandemia é o aumento no consumo 
de insumos hospitalares. Os portos têm sido essenciais para 
manter esse fluxo extraordinário de insumos. Para se ter uma ideia, 
somente no mês de março, entraram no Brasil, por meio do terminal 
da Portonave, mais de 17 milhões de máscaras, 18 milhões de toucas 
e 8 milhões de luvas de uso hospitalar. A tendência é que grandes 
quantidades desse tipo de material continuem sendo importadas 
enquanto enfrentarmos a pandemia de Covid-19.

De mãos dadas 
no enfrentamento 
ao Coronavírus

Veja o que foi repassado pela Portonave 
para apoiar a região de Navegantes no 

enfrentamento ao Coronavírus:

Mas é importante lembrar que, quando se discute o papel dos 
terminais portuários em uma situação como essa, ele não se 
limita ao transporte de bens essenciais. Também existe o papel 
das empresas com seus funcionários e com a comunidade. 
Nesse sentido, a Portonave implantou uma série de medidas 
preventivas para resguardar a saúde dos seus profissionais e 
de todos que acessam o Terminal e vivem em seu entorno (veja 
quadro em destaque). 

E como o impacto de uma organização vai muito além do que 
acontece dentro dela, se estendendo à comunidade em que está 
integrada, a Portonave também realizou ações sociais no valor de 
R$ 200 mil para ajudar a região no enfrentamento da pandemia. 
Uma unidade de terapia semi-intensiva (semi-UTI) foi doada ao 
Hospital Municipal de Navegantes, que conta com 37 leitos e não 
dispõe de UTI, entre outras ações relevantes.

unidade de terapia semi-intensiva (semi-UTI) para o Hospital 
Municipal de Navegantes: a unidade é composta de um respirador, 
um monitor, uma bomba de infusão e um aspirador cirúrgico;

recursos financeiros para a Associação Madre Teresa do Hospital 
Marieta Konder Bornhausen, de Itajaí;

três mil máscaras cirúrgicas para a Secretaria de Saúde e Polícia 
Militar de Navegantes;

EPIs para unidades de bombeiros militares e SAMUs da região.

Atividade portuária se mostra essencial
Em tempos de pandemia de Coronavírus, portos garantem o abastecimento de insumos hospitalares, 
industriais e de alimentos. Confira o que a Portonave tem feito para enfrentar este momento difícil.
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As medidas adotadas 
pela Portonave 
para prevenção ao 
Coronavírus incluem:

No mês de março, 
a Portonave 
movimentou:

17
milhões de máscaras

18
milhões de toucas

8
milhões de luvas

suspensão de viagens a trabalho e de 
visitas ao Terminal;

intensificação da higienização de áreas 
comuns e de equipamentos compartilhados;

disponibilização de álcool em gel nos 
pontos de acesso comuns;

suspensão de acesso ao Terminal por 
biometria;

Prevenção

adoção de home office para grande parte da equipe 
administrativa

apoio psicológico para funcionários e seus familiares;

uso obrigatório de máscaras para todos que 
acessam o Terminal.

distribuição de máscaras de tecido para todos os 
profissionais que estão em atividade presencialmente 
no Terminal.
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E S P E C I A L

BRF
A multinacional brasileira doou R$ 50 milhões para ajudar hospitais, 
organizações de saúde e o desenvolvimento social na luta contra os efeitos 
da pandemia. Além disso, a BRF se comprometeu a manter todos os seus 
postos de trabalho e a abrir duas mil novas vagas.

JBS
Lançou o projeto “Fazer O Bem Faz Bem”, que já distribuiu doações em 90 
municípios pelo Brasil. A JBS também montou um truck da Seara, que está 
percorrendo a cidade de São Paulo para distribuir refeições a profissionais da 
saúde. Já foram distribuídas cerca de 4 mil refeições, o equivalente a uma tonelada 
e meia de pratos prontos. 

Diante da crise trazida pelo Coronavírus, empresas estão se 
reinventando para amenizar os impactos da pandemia e firmar seu 
comprometimento social, apoiando o enfrentamento à Covid-19 e 
tomando ações em benefício da população mais afetada. 

ExxonMobil
Fez doações para a compra de cestas básicas que beneficiam cerca de dez mil famílias em mais de 50 comunidades no 
Rio de Janeiro. Os produtos foram adquiridos de pequenos comerciantes nas próprias comunidades, estimulando a 
economia local.

Nesta edição da Express, você vai conferir algumas boas práticas 
de empresas clientes da Portonave que puxaram a responsabilidade 
para si e estão fazendo a sua parte no combate ao Coronavírus. Que 
as boas ações sirvam de exemplo para juntos virarmos essa página.

O MUNDO
pede boas
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Tupy
Fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville e outras 
empresas da região para a criação de um centro de triagem no município. Um ginásio 
poliesportivo foi adaptado para disponibilizar 20 consultórios, possibilitando uma 
capacidade de atendimento de até 150 pacientes por hora, o que ajuda a desafogar as 
unidades de saúde. 

Klabin
Firmou um acordo com o Governo do Paraná e a Prefeitura Municipal de 
Telêmaco Borba para viabilizar o funcionamento do Hospital Regional como 
Hospital de Campanha, com adequações na estrutura do prédio e compra de 
equipamentos para leitos de UTI e enfermaria. A empresa também já fez doações 
que envolvem mais de R$ 10 milhões a hospitais, órgãos de saúde, comunidades 
e instituições e trabalha no desenvolvimento de matéria-prima alternativa e 
sustentável, a partir da celulose, para a produção de álcool em gel.

Braspine Madeiras & Braslumber
Está apoiando com doações diversas entidades dos municípios de Jaguariaíva e 
Telêmaco Borba, no Paraná. Em Jaguariaíva, entregou 220 jalecos para trabalhadores 
da Secretaria Municipal de Saúde, como forma de apoiar aqueles que estão na linha 
de frente no combate ao Coronavírus. 

Solida Brasil Madeiras
Em parceria com a Renova Florestal, doou à Fundação Hospitalar Rio Negrinho equipamentos que vão ajudar no 
atendimento dos pacientes que tiverem que ficar internados por conta da Covid-19.  

WEG
A empresa se preparou para fabricar respiradores artificiais para pacientes com Covid-19, utilizando a estrutura das suas próprias 
fábricas em Jaraguá do Sul (SC). Também desenvolveu um aplicativo para a Prefeitura do município, que ajuda os moradores a 
identificarem se precisam ou não buscar a rede de atendimento da cidade, o que ajuda a desafogar hospitais e postos de saúde.

Amanco
Doou 1.200 caixas d’água para moradores de comunidades da zona Sul 
de São Paulo que não tinham reservatório em suas casas. A ação foi uma 
parceria com a SABESP.
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No dia 17 de abril, a Marinha autorizou as manobras com navios 
de até 350 metros de comprimento na nova Bacia de Evolução do 
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes. A Portonave recebia 
embarcações limitadas a 306 metros. 

A autorização foi emitida após a conclusão da segunda etapa de 
testes solicitados pela Marinha e executados no mês de março, 
com embarcações de 306 metros. Ao todo, a autoridade marítima 
requisitou 12 testes para homologar a nova área de manobra. 

Na primeira bateria, em fevereiro, os navios desatracavam, 
navegavam a ré até o local de giro e retornavam ao curso do mar. 
Na segunda etapa, concluída em março, as embarcações primeiro 

SAIBA MAIS
Bacia de Evolução é o local onde os navios giram para retornar ao curso do mar. A bacia 
até então usada pela Portonave (e que continuará em uso) tem 400 metros de diâmetro 
e permite o giro de embarcações de até 306 metros de comprimento. Já a nova bacia, 
tem 530 metros de diâmetro e permitirá, após a conclusão das obras, manobras com 
navios de até 366 metros, os mega ships. Atualmente, já estão autorizadas manobras com 
embarcações de até 350 metros. 

C O M E R C I A L

Autorizadas manobras de navios com até 
350 metros na nova Bacia de Evolução

faziam o giro na nova bacia e depois navegavam a ré até a atracação 
no cais. 

As manobras a ré são bastante comuns na Europa, mas no Brasil 
ainda eram inéditas, sendo outro diferencial trazido pela nova 
Bacia de Evolução. Os testes foram conduzidos em parceria com a 
Superintendência do Porto de Itajaí, a 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. Após a segunda etapa de 
obras previstas na nova Bacia de Evolução, estará apto também 
ao recebimento de mega ships, embarcações de até 366 metros 
de comprimento.
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M E R C A D O

Portonave foi o terminal mais 
produtivo do Brasil em 2019
A Portonave foi o terminal portuário brasileiro com maior 
produtividade média por navio no ano de 2019, segundo 
levantamento do Anuário Estatístico da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). O Terminal da Portonave 
ficou na 1ª posição com uma média de 95 contêineres 
movimentados por hora. BTP (Brasil Terminal Portuário) e 
Santos Brasil ficaram logo atrás, empatados com uma média 
de 85. 

A comparação do anuário levou em conta 214 instalações 
portuárias. A publicação apresenta ainda estatísticas sobre o 
crescimento anual da movimentação em portos privados, que 
registra uma média de 3,4% desde 2010. 

A Portonave também detém, desde 2014, o recorde sul-
americano de produtividade por navio, quando atingiu uma 
média de 270,4 movimentos por hora.

Antaq confirma legalidade da cobrança do Serviço 
de Segregação e Entrega

A Antaq confirmou a legalidade da cobrança do Serviço 
de Segregação e Entrega (SSE), em decisão proferida 
no mês de abril, quando negou um pedido cautelar que 
solicitava a suspensão da cobrança. O pedido foi feito 
pelo Sindicato das Empresas Operadoras de Terminais 
Retroportuários de Itajaí e Região (Sinter), que fez 
denúncia contra dois terminais de Santa Catarina e pediu 
que fosse estabelecido um preço-teto para a cobrança.

O SSE é o serviço de movimentação das cargas entre a 
pilha no pátio e o portão do terminal e inclui serviços 

consequentes para a entrega da carga em regime de 
trânsito aduaneiro (que impõe a disponibilidade para 
carregamento em até 48 horas após o desembarque). 

O entendimento da Antaq foi de que a regulação de 
preço é uma medida extrema e sensível e de que não 
há parâmetro para atestar abusividade nos valores 
cobrados, como já demonstrado junto ao CADE, ao 
Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário. Além 
disso, a Agência manifestou que a interferência poderia 
prejudicar a sustentabilidade dos portos. 
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NASCIMENTOS

• Cristiano Lacava (Operação) foi pai de Bernardo Moser Lacava, em 04/03/2020.
• João Matheus Adona de Souza (Comercial) foi pai de Felipe Pizzo Moya de Souza, em 07/03/2020.
• Filemom Alves (Manutenção) foi pai de Nicolas Gabriel Alves, em 09/03/2020.
• Emerson de Souza Raimundo de Morais (Operação) foi pai de Lorenna de Souza de Morais, em 30/03/2020.
• Indiamara de Freitas (Contabilidade) foi mãe de Chloe Ramos, em 04/04/2020.
• Amábile Fernanda Vieira (Logística) foi mãe de Laura Beatriz da Silva, em 14/04/2020.
• Jean Marcus Crispim (Segurança) foi pai de Lívia Crispim, em 18/04/2020.
• Marcelo Herrmann Espíndola (Operação) foi pai de Laura de Moura Espíndola, em 18/04/2020.

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

Equipe de profissionais da 
ExxonMobil, no dia 12 de março.

P A S S O U  P O R  A Q U I 

ATENÇÃO
A visita da ExxonMobil foi a última recebida 
pela Portonave antes da pandemia do 
Coronavírus. Desde então, a empresa 
suspendeu seu programa de visitação, como 
uma das várias medidas preventivas que 
vem adotando no enfrentamento à Covid-19. 
Esperamos logo poder reabrir o Terminal 
para novos visitantes.
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Os voluntários do Instituto Portonave de Responsabilidade Social, 
juntamente com outros profissionais do Terminal, uniram-se mais 
uma vez em torno de uma ação que beneficiou a comunidade de 
Navegantes. Foram arrecadados itens para a montagem de 80 cestas 
básicas e 30 kits de higiene, distribuídos no decorrer do mês de abril 
em diversos bairros do município. A iniciativa beneficiou 295 pessoas.

Luiz Madruga D’Ávila, auxiliar de movimentação portuária, foi um 
dos voluntários participantes. “Entregar as cestas foi gratificante e 
ao mesmo tempo um momento de reflexão. Me orgulha trabalhar 
em uma empresa que valoriza as vidas, o bem estar social e que 
ajuda a comunidade. Isso me faz perceber que é possível sim um 
mundo melhor”.

A ação contou também com o apoio do voluntário Carlos Ricardo 
Schmitt, bombeiro civil. “É uma sensação boa poder dar alegria 
nesse momento tenso que estamos passando. Porque no meio 
dessa crise, um gesto simples é um grande acalento para quem 
está necessitando”.

Ação com voluntariado 
beneficia quase 300 
moradores de Navegantes

DIA MUNDIAL DO LIVRO
O Dia Mundial do Livro é celebrado em 23 de abril em mais de cem países, desde novembro 
de 1955. A data foi escolhida porque lembra o aniversário de morte de dois destaques da 
literatura universal: William Shakespeare e Miguel de Cervantes.

No Brasil, o Dia do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril, data de nascimento de 
Monteiro Lobato, autor de mais de 35 obras para crianças, incluindo a coleção O Sítio do 
Pica-Pau Amarelo. Já o Dia Internacional do Livro Infantil, é celebrado em 2 de abril, data de 
nascimento de Hans Christian Andersen, autor de A Pequena Sereia, O Patinho Feio, entre 
outros clássicos.

Sabemos que os livros possuem um importante papel na educação e que todo ser humano 
que busca contato com a literatura desenvolve melhor suas capacidades intelectuais. Por 
isso, aproveite o Espaço de leitura para cultivar esse hábito tão importante! 

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!

Luiz Madruga D’Ávila 
Auxiliar de Movimentação Portuária

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

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A
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