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A pandemia que estamos atravessando provocou alterações importantes 
no posicionamento de todas as empresas e na sociedade. Enfrentamos 
atualmente uma situação em que fomos levados a mudar os nossos 
hábitos e a criar novas rotinas para preservar a saúde de todos. Com este 
cenário, a nossa atividade considerada essencial ganha contornos ainda 
mais relevantes. Precisamos manter as nossas operações regularmente 
e observar todos os procedimentos de segurança recomendados. Temos 
agora uma agenda ampliada e um expressivo desafio, que deve nos 
unir ainda mais para atravessar esta fase. Compartilhando os nossos 
valores, ocupando espaços e aproveitando as oportunidades, vamos 
manter a nossa empresa dinâmica e estruturada para contribuir com a 
retomada do desenvolvimento econômico e integrada ao novo momento 
do comércio internacional.

Portanto, atualmente, temos um papel ainda mais importante. Isso 
ganha relevância não só dentro da empresa como fora dela. A interação 
e o respeito às normas de prevenção, seja qual for o ambiente, vai ajudar 
muito para reduzir a propagação do vírus, amenizar os efeitos no sistema 
de saúde e reduzir o impacto na nossa comunidade. Assim, fortalecidos 
pelo trabalho em equipe, atentos às recomendações de segurança, com 
resiliência e foco, nos manteremos competitivos. As habilidades do nosso 
time, o apoio mútuo e a capacidade de se adaptar às mudanças, serão 
essenciais para atravessar este período de crise e continuar gerando 
bons resultados.

Afinal, esse não é o primeiro grande desafio que enfrentamos e, tenho a 
convicção, de que juntos seremos capazes de superar. Sempre estivemos 
preparados para navegar com os gigantes e 
assim seguiremos.

Agradeço a todos pela dedicação e perseverança. 
Fiquem bem, se cuidem.

Grande abraço e boa leitura.
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Portonave recebe única escala do 
gigante APL Paris na América do Sul

CAPA4

Durante a pandemia do Coronavírus, as edições serão bimestrais. Assim que possível, voltarão a ser mensais.
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C O M E R C I A L

Recebidos primeiros navios com mais de 306 metros
Definitivamente o Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes está 
na rota das grandes embarcações que navegam na costa brasileira. 
As manobras especiais para receber navios de até 350 metros de 
comprimento na nova Bacia de Evolução do Complexo Portuário 
foram autorizadas em abril pela Autoridade Marítima. Depois 
de algumas baterias de testes, a estreia aconteceu no dia 31 de 
maio: o Ever Laurel, do armador Evergreen, com 334,9 metros de 
comprimento e 45,8 metros de largura (boca), foi o primeiro navio 
com mais de 306 metros a operar na Portonave. 

Desde então, nove gigantes foram recebidos, até início de julho, 

com destaque para o APL Paris, maior porta contêineres que já 
passou pela costa brasileira (veja reportagem na página 4).

A mobilização para a criação de uma nova Bacia de Evolução, 
que possibilitasse aos portos de Navegantes e Itajaí receber 
navios com mais de 306 metros de comprimento, iniciou em 
2012. Agora a região fica na expectativa para a segunda etapa das 
obras, que permitirá o recebimento de navios de até 400 metros 
de comprimento e 65 metros de largura. A obra está projetada e 
licenciada ambientalmente, mas ainda não há previsão de início 
dos trabalhos.

Portonave movimenta 3,6 mil 
contêineres em um único navio
Entre os gigantes que passaram pela Portonave no mês de junho, 
esteve o MSC SHUBA B, no dia 23 de junho. Mais do que a 8ª escala 
de uma embarcação com mais de 306 metros no Terminal, sua 
operação trouxe um novo recorde ao porto: a maior movimentação 
de contêineres em um único navio. Foram 3.667 contêineres, sendo 
2.138 descargas e 1.529 embarques. A marca anterior era de 2.839 
movimentos, registrada em maio de 2016. 

A embarcação tem capacidade para 12.217 TEUs, veio do Porto de 
Paranaguá (PR) e seguiu escala para Santos (SP), no dia 24 de junho. A 
operação total durou 24h e 35 minutos, com destaque para o uso, por 
algumas horas, de seis guindastes de cais (portêineres), registrando 
picos de produtividade de 250 movimentos por hora (mph). 
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C A P A

O dia 16 de junho de 2020 foi um dia especial para a navegação e os portos brasileiros, uma 
história que começou em Caucedo, na República Dominicana. Normalmente, o APL Paris, 
um navio porta contêineres gigantesco (mesmo para os padrões já enormes desses navios) 
seguiria de lá para Singapura, mas uma “extra call” orientou que a embarcação recebesse 
cargas de carne congelada e madeira serrada. 

Essas cargas estavam no Brasil e o terminal portuário escolhido para o embarque foi o da 
Portonave, um dos poucos portos do país com capacidade operacional para receber um 
navio com essas dimensões. Depois de uma viagem iniciada lá no Mar do Caribe então, no 
dia 16, o Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes testemunhou o evento marcante: o APL 
Paris, maior navio de contêineres que já passou pela costa brasileira, atracou na Portonave.

Com 347 metros de comprimento e 45,2 metros de largura (boca), sua atracação só foi 
possível por conta da nova Bacia de Evolução, que ficou pronta em janeiro e oferece uma 
área maior para manobras. Ela permite o recebimento de navios de até 350m x 48,5m. 

O APL Paris foi um recorde para os portos brasileiros e sua passagem pela Portonave faz 
parte desse contexto ligado à expansão do capacidade do complexo portuário de Itajaí 
e Navegantes. No mesmo mês de junho, o complexo recebeu outras 4 escalas de navios 
gigantes. A Bacia de Evolução ainda deve ser ampliada no futuro para receber embarcações 
de até 400m x 65m. 

A capacidade para receber navios maiores é um atrativo importante para um terminal 
portuário, com impacto expressivo na economia da região e do país. “A opção do armador 
pela escala exclusiva na Portonave demonstra confiança em nossos serviços e nos firma 
como um porto que recebe embarcações desse porte. Podemos esperar a chegada de cada 
vez mais gigantes no futuro”, comentou o Diretor-Superintedente Operacional da Portonave, 
Renê Duarte.

Portonave foi a única escala na América do Sul do APL Paris, maior porta contêineres que já atracou 
em um terminal portuário no Brasil.

PORTONAVE RECEBE UM

GIGANTE 
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347 
metros de comprimento 

45,2 
metros de largura.

3,3 
Maracanã

6,1 
Torre 
de Pisa

73,8 
Ferraris

8,26
Boeings 737

1,07 
Torre 
Eiffel

3,73 
Estátua da 
Liberdade

9,3 
Cristo 
Redentor

A comparação com grandes monumentos:
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C O M E R C I A L

A Portonave deu mais um passo na modernização de sua 
infraestrutura. Sempre de olho nas inovações tecnológicas do setor 
portuário, adquiriu empilhadeiras elétricas com bateria de lítio, que 
trazem melhorias quando comparadas aos equipamentos movidos 
a GLP. As novas empilhadeiras EFG 425K já estão em operação, no 
armazém do Terminal, e são as primeiras movidas à eletricidade 
em operação de portos da região Sul do Brasil. “A tecnologia tem 
grande impacto na excelência operacional de uma empresa. Investir 
em infraestrutura de ponta é parte essencial do que mantém uma 
companhia na liderança dos mercados em que atua”, destaca 
Cristiano Bernardi, Supervisor de Armazém.

Entre as vantagens da nova empilhadeira está seu custo operacional 
menor. As novas máquinas também oferecem mais conforto aos 
profissionais que as operam, porque não produzem calor e nem 
ruído - outro ponto chave do investimento: garantir uma experiência 
melhor de trabalho para as equipes envolvidas. Além disso, ao adotar 
um equipamento movido à eletricidade, a Portonave mais uma vez 
contribui para a substituição do consumo de energias fósseis por 
energias limpas e renováveis, uma transformação já iniciada com a 
aquisição dos RTGs elétricos do Terminal. 

Vale destacar que, mesmo entre os modelos elétricos, as baterias de 
lítio são uma importante inovação em relação às tradicionais baterias 
de chumbo-ácido. Como o lítio é inofensivo para o meio ambiente, 
sua adoção também elimina uma preocupação importante e custosa 
relacionada ao descarte das baterias (o vazamento de uma bateria de 
chumbo-ácido pode causar 
danos ao solo e aos rios). 

Portonave inova 
com aquisição de 
empilhadeiras 
elétricas
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C O R O N A V Í R U S

Os casos de Coronavírus crescem no país e na região de Navegantes e os impactos da pandemia ainda são incertos. Em meio a esse cenário 
de crise e de incertezas, a Portonave segue firme no propósito de manter-se operando com segurança, já que os terminais portuários realizam 
uma atividade essencial para a sociedade, que permite o transporte de máscaras, de itens médico-hospitalares e de outras mercadorias de 
primeira necessidade. É fundamental, portanto, que essa movimentação seja assegurada, ao mesmo tempo em que se resguarde a saúde dos 
trabalhadores e de todos que acessam o Terminal.

Nesse sentido, a Portonave mantém as medidas preventivas orientadas pelas autoridades sanitárias e periodicamente reúne seu Comitê de 
Crise para discutir as providências adotadas e identificar outras ações que possam aumentar ainda mais a segurança de todos. As medidas 
preventivas já implantadas envolvem:

FALE CONOSCO!
Como medida de prevenção ao Coronavírus, o home office foi adotado por algumas equipes de áreas administrativas, como Comex, Prontidão 
de Cargas, Importação, Avarias e Faturamento. Essas equipes estão com atendimento limitado ao telefone. Dúvidas podem ser sanadas por 
meio dos seguintes e-mails:

Comex: comex@portonave.com.br

Prontidão de Carga: prontidao@portonave.com.br

Importação: importacao@portonave.com.br

Avarias: avarias@portonave.com.br

Faturamento: faturamento@portonave.com.br

Suspensão de viagens 
corporativas e de visitas 

ao Terminal.

TERMINAL MANTÉM OPERAÇÕES E REFORÇA 
PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO 

Intensificação da limpeza e 
higienização em áreas comuns, 
ambientes de grande circulação 
e equipamentos compartilhados. 

Oferta de álcool gel 
em todos os pontos 

de acesso. 

Suspensão temporária do 
acesso ao Terminal por 

biometria de impressão digital. 

Sanitização com 
produto específico 
para matar fungos, 
germes e vírus em 

toda a empresa. 

Recomendação aos 
comandantes dos 

navios para que os 
tripulantes não desçam 

da embarcação. 

Regime de home office 
para grande parte da 

equipe administrativa, 
com apoio psicológico 
para os trabalhadores e 

seus familiares.

Uso obrigatório de 
máscaras para todos 

que acessam a empresa 
e permanecem em suas 

dependências. 

Acompanhamento, 
pela equipe de saúde, 
dos funcionários com 
sintomas de gripe e 

das pessoas do grupo 
de risco. 

As demais áreas permanecem com o atendimento normal 
por e-mail e por telefone. Reforçamos ainda que as operações 
do Terminal seguem sem interrupções. A Portonave está à 
disposição também pelo e-mail atendimento@portonave.com.
br ou pelo telefone (47) 2104-3341.

7PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 13  •   Nº  119  •   MAIO  E  JUNHO 2020



C O R O N A V Í R U S

DISTANCIAMENTO E ISOLAMENTO SOCIAL: 
POR QUE ISSO IMPORTA

SEU LAR MERECE CUIDADO E PROTEÇÃO
Tomamos todos os cuidados para que nossos trabalhadores e parceiros estejam seguros no Terminal. É importante que esse zelo seja mantido 
por cada um ao voltar para casa. Alguns cuidados aumentam a proteção de sua família. Ao chegar em casa:

O distanciamento social é uma importante medida de prevenção ao Coronavírus. A Portonave tem feito campanhas para conscientizar 
os seus públicos de que aglomerações potencializam a disseminação da doença. Veja como o distanciamento social ajuda a controlar a 
transmissão da Covid-19:

Evite tocar diretamente em 
maçanetas ou botões de elevadores. 

Se não puder evitar, higienize as 
mãos logo em seguida.

Tire os sapatos 
antes de entrar e 

coloque as roupas 
para lavar.

Evite tocar em 
móveis e objetos 
da casa antes de 

lavar as mãos.

Limpe celular, 
carteira, chaves 

e óculos com 
álcool 70%.

Tome banho assim que 
chegar ou lave bem as 
áreas expostas, como 
mãos, punhos e rosto.

Atenção: 

tão importante quanto o distanciamento social 
é o isolamento daqueles que estão em home 
office. O regime de home office é adotado pelas 
empresas como forma de apoiar o combate 
ao Coronavírus, tirando de circulação os 
profissionais que podem desempenhar suas 
funções de casa. Essa medida perde o sentido 
se esses  profissionais não fizerem a sua parte 
pela prevenção.

SEM DISTANCIAMENTO SOCIAL COM DISTANCIAMENTO PARCIAL

DIAS

DEPOIS

DIAS

Uma pessoa
infecta

Uma pessoa
infecta

2,5
pessoas

1,25
pessoas

406
pessoas

15
pessoas

8 PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 13  •   Nº  119  •    MAIO  E  JUNHO 2020



PORTONAVE ALERTA SOBRE 
USO OBRIGATÓRIO E 

ADEQUADO DA MÁSCARA
O uso de máscara de proteção também é uma medida protetiva 
importante contra o Coronavírus e pode reduzir significativamente 
o risco de contágio. Tanto é assim que diversos municípios 
brasileiros têm imposto a obrigatoriedade da máscara, como forma 
de evitar uma disseminação maior da doença.

Na Portonave, o uso de máscara também é obrigatório, tanto para 
acessar o Terminal, quanto para permanecer em suas dependências. 
Inclusive os motoristas que descem dos caminhões nas áreas da 

empresa devem atender essa exigência.

A Portonave tem feito uma série de campanhas de conscientização 
e veiculado informações e orientações nos seus canais, buscando 
estimular seus profissionais e parceiros ao uso adequado da 
máscara e à adoção das outras medidas preventivas recomendadas. 

Aprenda com a Capivara da Segurança da Portonave como se deve 
usar a máscara de proteção contra o Coronavírus:

CAPIVARA

RIOS

RASOS
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Informações sobre infraestrutura, número e perfil dos 
profissionais, projetos desenvolvidos e desempenho 
ambiental e econômico da Portonave no ano de 
2019 estão disponíveis ao público no Relatório de 
Sustentabilidade anual da companhia, publicado no 
mês de junho. O relato é feito com base em indicadores 
da GRI – Global Reporting Initiative – organização 
internacional que publica diretrizes que garantem o 
comparativo entre instituições de diferentes portes e 
setores de atuação. 

Os dados garantem transparência sobre como são 
desenvolvidos os negócios da Portonave e como é o seu 
relacionamento com todos os públicos. A divulgação 
do documento se tornou uma tradição e faz parte do 
planejamento da empresa, que, por ser de capital fechado, 
não tem a obrigação de publicá-lo. O Relatório de 2019 
está disponível em formato digital, no site da empresa, na 
seção de sustentabilidade.

A conquista do certificado ISO 45001 de gestão de saúde 
e segurança e a participação da empresa no Movimento 
ODS Santa Catarina, articulado com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, 
estão entre as informações de destaque. Além disso, 
o documento trata da colaboração da Portonave na 
construção da nova Bacia de Evolução do Complexo 
Portuário de Itajaí e Navegantes, que permite a atracação 
de navios com mais de 306 metros de comprimento.

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, o Café com 
a Imprensa, em que os resultados eram tradicionalmente 
apresentados aos profissionais de mídia, não pôde ser 
realizado. O evento garantia a distribuição de uma 
revista com uma versão resumida do relatório aos 
jornalistas e à equipe da Portonave, clientes, parceiros e 
membros da comunidade. O conteúdo foi substituído por 
um vídeo que pode ser acessado no canal da Portonave 
no Youtube.

Confira alguns destaques trazidos no 
Relatório de Sustentabilidade 2019:

Portonave publica 
relatório de 

sustentabilidade 
com dados e 

destaques de 2019

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. 

R$ 1,6 milhão 
investido em 

ações ambientais

R$ 2 milhões 
investidos em projetos 

comunitários

R$ 550,3 
milhões

Receita Operacional Bruta

Movimentação de 95 contêineres por hora, recorde de 
produtividade dos portos brasileiros

963 
profissionais 

na equipe

275,6 mil 
movimentação 
total de TEUs

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
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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

Aumento na produção de resíduos e seus impactos na 
sociedade são tema de documentário apoiado pela Portonave
O aumento na produção de resíduos e seus impactos na 
sociedade são a temática do documentário Revolixonários, 
produzido pela Sou Filmes, com patrocínio da Portonave, 
por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O média 
metragem tem 45 minutos de duração e está disponível 
para visualização no canal da Sou Filmes, no Youtube. 
Uma cópia foi distribuída gratuitamente a escolas da 
rede pública de ensino, contribuindo para o livre acesso 
da população às fontes de cultura. “A ideia era produzir 
um conteúdo educacional, que impactasse as pessoas de 
forma positiva, para tentar conscientizá-las com o peso das 

palavras e o choque das imagens”, explica Thiago Eduardo 
da Silva, diretor.

Além de abordar a problemática ambiental relacionada ao 
lixo, Revolixonários trata do engajamento do homem na 
transformação do “mundo do plástico” em algo sustentável, 
instigando o público, com linguagem acessível, a serem 
Revolixonários. “Frear esse sistema é uma guerra, não só em 
prol da vida marinha, mas pela nossa sobrevivência também. 
Desejo que as pessoas, depois de assistirem, reflitam e 
tentem ajudar o nosso planeta”, comenta o diretor.
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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 Express 117, apresentamos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8: 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e 
produtivo e o trabalho decente para 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 9 – Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação
Esse Objetivo trata do desenvolvimento da indústria, da inovação e da geração de valor. 
Assim, a infraestrutura e o desenvolvimento tecnológico são aspectos fundamentais para o 
alcance das metas previstas. 

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 9 SÃO:
• Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo 

infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e o 
bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos

•  Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente 
a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias 
nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos

•  Aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países 
em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível e sua integração 
em cadeias de valor e mercados

•  Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, 
com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos 
industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os países atuando de acordo com 
suas respectivas capacidades

•  Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais 
em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, 
incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e 
os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento

•  Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, 
tecnológico e técnico aos países africanos, aos países menos desenvolvidos, aos países em desenvolvimento sem litoral e aos pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento

•  Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países em desenvolvimento, inclusive garantindo um ambiente 
político propício para, entre outras coisas, a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities

•  Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se empenhar para oferecer acesso universal e a preços 
acessíveis à internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

COMO PODEMOS AJUDAR?

Quando se fala que a infraestru-
tura tem papel central no ODS 9, 
deve-se entender infraestrutura de 
modo amplo, incluindo a manu-
tenção e modernização de portos, 
aeroportos, ferrovias e terminais de 
escoamento de produção. Assim, 
a Portonave contribui diretamente 
com o ODS9 sempre que investe 
em uma infraestrutura de ponta e 
na modernização de seus processos. 
Além disso, esse ODS busca tornar 
os setores produtivos mais susten-
táveis, inclusive focando na adoção 
de recursos renováveis. Os RTGs e 
empilhadeiras elétricas adquiridos 
pelo Terminal são um bom exemplo 
de como o segmento portuário pode 
contribuir nesse sentido.
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B E M - E S T A R

Home office traz desafios para a rotina 
e saúde mental

A necessidade de adaptações provocadas pela pandemia do novo Coronavírus 
faz com que setores de RH percebam que os trabalhadores precisam de algo 
que substitua o contato pessoal do cafezinho, do intervalo ou até mesmo de um 
happy hour descontraído. Na Portonave, os profissionais que estão em home 
office participaram de encontros via Skype nos meses de maio e junho, para 
conversar, desabafar e trocar experiências sobre a rotina em casa.

“Essas pessoas não se encontram desde março e queríamos contar o que 
aconteceu no Terminal nesse tempo, saber como está sendo trabalhar em 
casa, como estavam emocionalmente, falar sobre saúde mental. Foi assim que 
a ideia surgiu e criamos o Encontro com RH - Saúde mental em tempos de 
pandemia”, explica Marina Castro Batista dos Santos, psicóloga e assistente 
de RH no Terminal.

Nos encontros, os assuntos mais recorrentes foram como exercer o home 
office com crianças em casa, adaptação à rotina de trabalho remoto e como 
lidar com o isolamento social. Além da troca de experiências, os participantes 
receberam dicas para manter o corpo e a mente saudáveis. “A pandemia vem 
causando medo e estresse nas pessoas, medo de se contaminar ou de algum 
ente querido estar contaminado, e estresse pela mudança de rotina e de hábitos, 
principalmente o isolamento social e a frequente higienização das mãos, junto 
com o uso de máscaras. Está tudo bem não se sentir bem todos os dias e vamos 
usar a tecnologia a nosso favor para amenizar os impactos sentidos por todos”, 
completa Marina.

RH da Portonave dá dicas de como manter corpo e mente saudáveis 
no período da quarentena

Confira algumas dicas da equipe de RH da Portonave para cuidar 
da saúde mental e emocional durante a quarentena:

Manter contato com os amigos e familiares 
por meio de chamadas de vídeo, ligações e 
redes sociais; 

Manter uma rotina, dormir bem à noite, ter 
horário para refeições e se alimentar de 
forma saudável;

Ter um hobbie, um momento para se desligar da 
rotina e fazer algo divertido;

Movimentar o corpo. Colocar alguma 
atividade física na rotina (yoga e 
alongamento também contam); 

Manter o pensamento positivo; 

Evitar o excesso de informações. Ter um horário 
determinado para se atualizar das notícias. 
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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?

Segunda ação com 
motoristas distribui 
máscaras e álcool gel 
No dia 28 de maio, a Portonave realizou mais uma ação 
preventiva no combate ao Coronavírus, dessa vez em 
parceria com o SEST SENAT. Foi a segunda mobilização 
envolvendo os motoristas que acessam o Terminal. 
Foram distribuídos mil kits com duas máscaras de 
tecido cada, 1 álcool gel 70% de 400g e um folder com 
orientações de prevenção. Equipes do SEST SENAT 
ajudaram na distribuição e também levaram outros 
materiais preventivos e brindes. 

Em março, ocorreu a primeira ação da Portonave 
voltada aos motoristas, com a doação de dois mil kits de 
lanches. Na época, havia a determinação do fechamento 
de restaurantes e lanchonetes e a alimentação dos 
motoristas foi o foco da ação. Desta vez, o Terminal 
deu ênfase à prevenção e optou pela distribuição de 
máscaras e álcool gel - o uso de máscara é obrigatório 
para acessar o Terminal. 

A Portonave recebe, diariamente, cerca de 1,6 mil 
caminhões. Por realizar um serviço essencial para 
que o país não pare e para que não faltem insumos 
à indústria e aos supermercados, as atividades do 
Terminal seguem normalmente, tanto no recebimento 
e entrega de contêineres, quanto na operação dos 
navios. Os processos vêm sendo realizados com 
pleno cumprimento das orientações das autoridades 
sanitárias competentes. 

O Diretor Superintendente Administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas, juntamente com 
o Gerente de Tecnologia da Informação Jardel Fisher, 
participou, no dia 9 de junho, da terceira edição do 
Supertalks, painel online que reúne especialistas para 
discutirem temáticas de suas áreas de atuação. A 
terceira edição trouxe o tema Logística Pós-Pandemia: 
como se preparar no médio e longo prazo? O evento foi 
gratuito e abordou tendências, tecnologias e possíveis 
barreiras que as organizações poderão enfrentar em 
sua cadeia de suprimentos.

Painel online 
discute logística 

na pós-pandemia
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E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

Dicas para incentivar as crianças ao 
hábito da leitura
Estimular crianças a terem prazer na leitura é uma função importante de pais 
e educadores. Essa época de quarentena pode ser uma boa oportunidade para 
colocá-la em prática! Seguem algumas dicas para ajudá-lo na missão:

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!

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

Seja exemplo. Ao ver os pais lendo, automaticamente a leitura passa a fazer 
parte da vida da criança.

Desligue a televisão. Programe momentos do dia para outros estímulos.

Crie o momento da leitura. Assim você cria mais momentos em família.

Livro também é presente. Pense nisso quando for presentear uma criança.

Respeite o gosto do leitor, mas ofereça outras opções.

Incentive o contato com os livros. Deixe que a criança brinque com o livro, 
visite feiras, livrarias e bibliotecas.

Se a criança for um bebê, ofereça livros de pano ou de borracha.

Mantenha a calma. Não cobre tempo para o término da leitura.

Alie a leitura a outras diversões. Se o livro fala sobre animais, uma boa ideia é 
proporcionar um passeio ao zoológico.

Use a tecnologia. Vários sites oferecem atividades lúdicas sobre livros.

Não faça da leitura uma obrigação.

NASCIMENTOS

CASAMENTO

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

• Cléber Quevedo de Oliveira (Operação) foi pai de Lorena Maring de Oliveira, em 11/06/2020.
• John Anderson da Costa Nascimento (Operação) foi pai de Lorena Custódio da Costa, em 23/05/2020.
• Márcia Regina Moser (Logística) foi mãe de Théo Moser de Almeida, em 05/06/2020.
• Marcelo Medina (Operação) foi pai de Gael Kelm Medina, em 21/05/2020.
• Moisés Cerezolli (Operação) foi pai de Miguel Flores Cerezolli, em 11/06/2020.
• Sílvio Nascimento Libório (Operação) foi pai de Lívia Bretzke Libório, em 22/05/2020.

• Adirlan Tauan Robeck Morais (Manutenção) casou-se com Rosana Rozenilda da Silva Robeck Morais, no dia 04/05/2020.

Filhos de Marcelo Kienen, 
nosso Analista de Planejamento, 

incentivados à leitura desde bebês
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LÁ VEM O FRIO
e com ele as doenças respiratórias.

Você está preparado?
Precisamos redobrar os cuidados com 
nossa imunidade nessa época do ano. 

A incidência de doenças respiratórias no inverno pode afetar o combate 

ao Coronavírus, deixando as unidades de saúde sobrecarregadas.

FAÇA A SUA PARTE! PREVINA!
#juntossomosmaisfortes

Adote uma 
alimentação 

equilibrada

Tome bastante 

líquido

Tenha uma rotina de 
exercícios físicos

Higienize as mãos 

com frequência

Tome sol para 
manter bons níveis de 
vitamina D

Mantenha janelas 
abertas e ambientes 

arejados


