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EvEnto Portas abErtas traz a família  
Para o tErminal

icEPort rEgistra mElhor mês do ano  
Em movimEntação

PÁGINA 3 PÁGINA 11

De olho No 
futuro

Semana do Meio Ambiente da 
Portonave promove a conscientização 

ambiental e convida a pensar sobre 
nosso papel no planeta



Enfrentamos, no último mês, um período prolongado de fechamento de barra 
e também o processo de implantação do novo sistema operacional, eventos 
estes que exigiram muita disposição da equipe para manter as condições 
operacionais do Terminal. Com este cenário, mais uma vez, destacou-se a 
capacidade de superação, a competência, o engajamento e o potencial dos 
nossos profissionais. Esta atitude participativa de todo o grupo nos permitirá 
construir uma empresa cada vez melhor. A experiência reforça o conhecimento 
e as competências e serve como reflexão para a implantação de projetos futuros. 
Reforça a necessidade de integração da tecnologia, dos processos e das pessoas. 
A construção dos empreendimentos de sucesso é coletiva. Esse é o caminho.

Também no mês passado, fomos comunicados da decisão da TPI em vender 
as ações que detinha na Portonave. Com a estratégia empresarial definida 
pela TPI, nossa empresa passará a ter um único acionista. Para ser concluída, 
a transação passará ainda pela apreciação dos órgãos competentes, conforme 
determina a legislação, no caso a ANTAQ e CADE. Seguimos assim, com os 
mesmos objetivos estratégicos e modelo de negócio, trabalhando firme para 
melhorar os nossos índices operacionais e ganhar participação no mercado.

Desde o início das operações, nossa empresa vem se destacando no segmento 
de atuação. Atualmente, somos líderes na Região Sul, 16º na América Latina e 2º 
no país. Assim, é preciso que nossa equipe esteja sempre disposta a buscar algo 
maior. Que este grupo diferenciado continue nos destacando, identificando e 
aproveitando oportunidades. A consistência do nosso time será decisiva para os 
grandes desafios que teremos pela frente.

Muito obrigado e um forte abraço    
a todos.

portonave.com.br portonaveportonave
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M e r C A D o

A Dow colocou em 
operação um novo terminal 
logístico para polietileno 
em Itajaí. No mesmo dia da 
inauguração, representantes 
da empresa e do armador 
Log-In estiveram visitando 
a Portonave. Sem contar 
as próprias unidades 
produtivas, esta é a maior 
estrutura da Dow na 
América Latina e o novo 
local trará um incremento 
de 60% na capacidade 
de armazenagem de 
polietileno e produtos das 
áreas de especialidades 
plásticas.  A empresa é uma 
das maiores clientes do 
Terminal na importação. 

A operação logística do terminal da Dow 
está a cargo da Log-In. “Esse projeto marca 
a segunda etapa de ações que a Dow tem 
desenvolvido desde 2011 para aprimorar 
sua eficiência logística no Brasil, trazendo 
benefícios para toda a cadeia”, afirma 

Leonardo Feltrinelli, diretor de Supply 
Chain da Dow América Latina. 

O desenho do projeto do novo terminal 
logístico começou em 2015, quando foram 
definidas as estratégias para o volume 
adicional de polietileno. Diante deste 
cenário, a Dow optou pela transferência 
do terminal existente em São Francisco do 

Sul para o novo local em 
Itajaí, que passaria a ter 
capacidade de absorver a 
crescente demanda.

A mudança de São 
Francisco do Sul para 
Itajaí também impactará 
positivamente na 
otimização operacional 
e nas metas de 
sustentabilidade da 
empresa. Com o novo 
projeto, o acesso à 
Portonave pela Dow terá 
uma redução de 76 km no 
trajeto percorrido – dos 80 
km atuais para apenas 10 
km. “Essa redução de 87% 

no trajeto percorrido entre o porto e nosso 
terminal trará importantes benefícios, 
como a otimização do tempo e a redução 
de perdas por excesso de manuseio das 
cargas”, afirma Alexandre Magno, gerente 
de Logística para Embalagens e Plásticos 
de Especialidades no Brasil. 

Fonte: Dow

O mês de maio teve a melhor 
movimentação do ano para Iceport, 
com 40.275 toneladas operadas, 
contra 37.333 toneladas em 
maio de 2016, resultando em um 
crescimento de 7,9%. O estoque 
médio também foi um dos maiores 
já registrados: 14.705 toneladas. 

O fator decisivo para o crescimento 
da movimentação foi o aquecimento 
do mercado para os clientes da 
Iceport, que passaram a produzir e 
vender em um intervalo de tempo 
menor. Com isso, a carga fica menos 
tempo armazenada e faz que com a 
mercadoria tenha um giro maior. De 
acordo com Alfredo Pacheco, diretor 
operacional da Iceport, mercados 
como o Oriente Médio aumentaram 
a demanda. “Além disso, o mercado 
mostrou sinal de recuperação, após 
um início do ano com retração”, 
explica Alfredo. 

iceport registra melhor movimentação do ano

dow inaugura terminal logístico para polietileno 

Gestores e membros da equipe da Dow e representantes da Log-In em visita à Portonave, no dia 24 de maio

Aquecimento de alguns mercados, como o do Oriente Médio, foi decisivo para aumento da movimentação
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S É r I e  -  o  Q u e  P A S S A  P o r  A Q u I

•	 MSC ALESSIA
•	 MSC MAUREEN
•	 MSC LUISA
•	 MSC VANESSA
•	 MSC MARINA
•	 MSC FLORENTINA
•	 MSC MICHAELA
•	 NORTHERN MAJESTIC

Chegamos ao 11º capítulo da série 
sobre os serviços que passam pelo 
terminal. Você está conhecendo quais 
são os navios, as rotas e os produtos 
que fazem da Portonave o maior 
movimentador de contêineres de 
Santa Catarina. Neste capítulo, vamos 
falar de um serviço que faz a rota para 
a Costa leste da América do Norte.

O Serviço é chamado de XNS ou USA1. 
Além da Portonave, tem escalas nos 
portos de Rio Grande (RS), Montevideo 
(URU), Buenos Aires (ARG), Santos (SP), 
Suape (PE), Cristobal (PAN), Caucedo 
(DOM) e nos portos norte-americanos 
de: Savannah, Charleston, Baltimore, 
Nova Iorque, Norfolk e Port Everglades. 
As escalas na Portonave são feitas 
semanalmente e cada navio do serviço 
leva 54 dias para completar a rota.

No sentido da exportação, 
os principais produtos 
movimentados são: madeira, 
móveis e cerâmica. Na importação, 
as mercadorias que mais chegam 
são: polímeros e plásticos, papel e 
material orgânico.

Capítulo 11:
América do Norte

O serviço e sua rota

Produtos movimentados Os navios

BUENOS AIRESRIO GRANDE MONTEVIDEO SANTOSNAVEGANTES SUAPE

CAUCEDO SAVANNAH CHARLESTON BALTIMORE NOVA IORQUE NORFOLK

CRISTOBAL

Port Everglades

NAVEGANTES

Ásia

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO
PACÍFICO

OCEANO ÁRTICO

OCEANO ANTÁRTICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO
ATLÂNTICO

BRASIL

Oceania

América
do Norte

América
Central

América
do Sul

África

Europa
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N o t Í C I A S

triunfo vende ações da Portonave

receita realiza “conheça a aduana” 

sustentabilidade e inovação são tema 
de semana acadêmica do sinergia

No dia 19 de maio, a Receita Federal realizou a 
sexta edição do projeto “Receita Federal convida: 
conheça nossa Aduana”. O evento é realizado 
todos os anos desde 2012 e promove a visitação 
às unidades da Receita Federal que prestam 
serviços aduaneiros.  Nesta edição, o Terminal de 
Navegantes foi o escolhido para receber o projeto. 

A visita é guiada por um servidor 
designado, apto a esclarecer dúvidas sobre o 
funcionamento dos serviços. O evento está 
de acordo com a política de transparência da 
Receita Federal e tem como propósito reforçar 
a imagem institucional do órgão, esclarecendo 
a população sobre o relevante papel que o 
Ministério da Fazenda, por meio da Receita 
Federal, tem prestado para proteger a economia 
e a sociedade nacional.

A Faculdade Sinergia realizou, entre os dias 12 e 14 de 
junho, a Semana dos Cursos, que teve como tema central 
“Sustentabilidade e Inovação”. O evento foi aberto 
à comunidade em geral. A Portonave participou da 
programação com a palestra do diretor-superintendente 
administrativo, Osmari de Castilho Ribas, durante o Painel 
Empresarial de Sustentabilidade e Inovação Regional. 

Promovido pelos cursos de Administração, Direito, 
Engenharia de Produção, Pedagogia e Tecnologia em 
Logística, a organização ficou a cargo da Coordenadora 
de Ensino Superior, Marília Soares, e dos coordenadores 
de Cursos, Professores Carlos Eduardo Gimenes,       
Cristiana Rennó D’Oliveira Andrade, Dario Nolli e 
Adriana Macarini.

Participantes puderam saber mais sobre o trabalho da Aduana e visitar as instalações da Portonave

A Triunfo Participações e Investimentos 
S.A. (TPI) informou ao mercado a venda, 
dia 19 de junho, da sua participação 
acionária (correspondente a 50%) da 
Portonave. A Companhia Terminal 
Investment Limited (TIL), que já era 
acionista da empresa, passa a ter o 
controle do Terminal.

O valor da venda é de R$1,3 bilhão e a 
operação está sujeita ao cumprimento 
de determinadas condições, incluindo a 
aprovação pelo Conselho Administrativo 
de Defesa da Concorrência (CADE) e 

da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (ANTAQ).

A Triunfo era acionista da Portonave 
desde julho de 2001. “Temos muito 
orgulho em ter desenvolvido o projeto da 
Portonave desde a concepção do negócio. 
Primeiro terminal portuário privado do 
país, a Portonave quebrou paradigmas no 
setor, com um modelo de gestão voltado 
para questões socioambientais, com 
ênfase nas relações trabalhistas”, diz Carlo 
Alberto Bottarelli, diretor-presidente da 
Triunfo Participações e Investimentos.
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C A P A

Semana do Meio Ambiente 
mobiliza colaboradores e comunidade

Conscientizar sobre a importância de preservar o meio ambiente 
é fundamental para garantir a nossa sobrevivência e das futuras 

gerações. Por isso, anualmente, a Portonave promove a Semana do 
Meio Ambiente, sempre no período que é celebrado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, 5 de junho. Este ano, a Semana aconteceu de 5 a 9 
de junho e dedicou atenção especial para dois temas: a conservação 
da restinga e a destinação de resíduos sólidos. 

A área de restinga é muito importante para a praia de Navegantes. 
Além de ser parte do ecossistema local, a vegetação fixa a areia das 
dunas e protege a costa das marés. Para preservar este bioma, a 
Portonave, em parceria com a Prefeitura Municipal, desenvolveu o 
Projeto Nossa Praia, uma série de ações que vêm recuperando a orla. 

Na programação, o engenheiro ambiental João Paulo Gaya deu 
palestra para os colaboradores da empresa sobre recuperação de 
áreas degradadas. Outro tema abordado foi a questão dos resíduos 
sólidos, e a engenheira ambiental Ana Isabella Mafra explicou sobre 
a destinação correta, a separação e o destino dos resíduos sólidos, 
mostrando a importância do tema para nossa vida. Segundo ela, 
cada um deve fazer a sua parte, contribuindo para a reciclagem e 
diminuição dos resíduos.

Ainda durante a Semana do Meio Ambiente, no sábado pela manhã, 
10 de junho, a comunidade pode participar com o plantio de mudas 
nativas na restinga da praia. Ao longo da semana, outras mil mudas 
de árvores frutíferas e nativas foram distribuídas aos colaboradores 
e moradores da cidade.

Dois temas foram destaques na programação: conservação da restinga e destinação de resíduos sólidos
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Dados do Programa Ambiental da ONU mostram que os produtos plásticos, como garrafas, sacos e copos, formam a maior parte do lixo 
encontrado no oceano. Jogá-los no coletor vermelho da coleta seletiva não é garantia de que eles serão reciclados. Poucas associações 

reciclam copos descartáveis, porque fazem muito volume, têm pouco peso e precisam ser limpos. O processo de reciclagem do plástico 
consome água, energia e mais plástico. Além disso, geralmente dá origem a produtos de qualidade inferior a original.

Há MAiS MOTiVOS AiNDA PARA EViTAR O CONSuMO DE COPOS PláSTiCOS:

Por quE Evitar o Plástico dEscartávEl? 

redução dos descartáveis
Na Portonave, são consumidos mensalmente cerca de 80 mil copos 
plásticos descartáveis. Isto sem contar o consumo no refeitório da 
empresa, gerido pela GRSA, que é de outros 28 mil/mês. Assim, os 
copinhos são responsáveis por aproximadamente 194 kg do total de 
220 Kg de resíduos plásticos. 

Diante deste volume, a analista de Comunicação Melissa Aragão 
de Souza e a analista Financeira Valéria de Sousa Rosário 
desenvolveram o projeto “Descarte o descartável”. A proposta é 
estimular o uso de um copo durável e canecas, retirando os copinhos 
descartáveis do acesso dos colaboradores. Todos receberam um copo 
durável, de material ambientalmente correto, para uso dentro da 
empresa. Além disso, os aniversariantes do mês recebem uma caneca 
de cerâmica como lembrança, que pode ser usada para o café e chá. 

A ideia foi dar continuidade a uma ação da Semana do Meio 
Ambiente de 2015, desenvolvida pelas áreas de Comunicação 
Corporativa e Responsabilidade Social e Meio Ambiente, quando 
foram distribuídos mil copos ecológicos. Contudo, o projeto 
não seguiu adiante, já que não tinham sido retirados os copos 
descartáveis de circulação. 

Este ano, com o projeto em andamento, já foram recolhidos todos os 
displays e os copinhos plásticos das áreas restritas de funcionários. 
Todos os profissionais terceirizados que trabalham nas dependências 
da empresa também receberam seu Ecocopo. 

Durante a Semana do Meio Ambiente, antes das palestras, as analistas 
conversaram com os colaboradores sobre o projeto, sobre a importância 
de cada um usar seu copo retornável e evitar os descartáveis.

Não é um material 
biodegradável, 

portanto, é poluidor do 
meio ambiente;

Demora em média 200 
anos para se decompor;

Sua vida útil é muito 
pequena, às vezes chega 

a durar 13 segundos 
após sair do display;

Gera poluição: além de 
gerar CO2 (dióxido de 

carbono) na sua produção 
e no seu transporte;

No Brasil, o índice de 
reciclagem não passa 

de 20%.
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S É r I e  -  o  t r A B A l h o  D e  C A D A  u M

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

CAPÍtulo 11

Atualmente trabalham duas pessoas: 
uma supervisora de Comunicação e uma 
analista de Comunicação Pleno. 

QuANtAS PeSSoAS trABAlhAM 
NA ÁreA De CoMuNICAção? 

QuAl A forMAção/hABIlIDADeS 
NeCeSSÁrIAS PArA trABAlhAr 
NeStA ÁreA?

A formação mínima para trabalhar 
na Comunicação é graduação em 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda 
ou Relações Públicas. É necessário o 
domínio da língua portuguesa e, no 
mínimo, nível intermediário em inglês. 
Precisa ter conhecimento em fotografia, 
ser proativo e dinâmico. 

No décimo primeiro capítulo da série 
que conta quais as ocupações que têm 
os colaboradores da Portonave, vamos 
conhecer a última área do Departamento 
Administrativo, responsável pelas 
áreas: Recepção e Portaria, Sistema de 
Gestão Integrada (SGI) e Comunicação 
Corporativa e Responsabilidade Social. 

O departamento transita por todas as 
outras áreas e tem contato com todas as 
outras funções. Já falamos da Recepção 
e Portaria, do Sistema de Gestão 
Integrado (SGI) e agora vamos contar 
o que a Comunicação Corporativa e 
Responsabilidade Social faz. 

A área de Comunicação é a responsável 
por divulgar informações de acordo com 
o interesse da empresa; contribuir para 
a motivação e o engajamento do público 
interno; fortalecer o relacionamento 
com stakeholders; buscar manter 
a imagem da empresa de forma 
positiva, contribuindo para a reputação 
da companhia. A Comunicação 
compreende quatro setores: 
Comunicação Interna, Comunicação 
Institucional, Assessoria de Imprensa 
e Responsabilidade Social. Conheça a 
seguir as atividades de cada uma:

COMuNiCAçãO iNSTiTuCiONAl

•	 Coordenação da produção do 
Relatório de Sustentabilidade;

•	 Planejamento e coordenação de 
campanhas institucionais;

•	 Produção da Revista Portonave Express
•	 Promoção e apoio a eventos externos 

(feiras, congressos, etc.);
•	 Recepção e apresentação da empresa 

para visitas institucionais;

COMuNiCAçãO iNTERNA

•	 Coordenação do desenvolvimento de 
campanhas de comunicação interna;

•	 Produção e divulgação de boletins 
informativos;

•	 Organização, promoção e apoio a 
eventos internos.

CASe

“o trABAlho De CADA uM”
Como eu, Melissa Aragão de Souza, 
quem escrevo esta série e neste capítulo 
eu sou o case, então vou escrever em 
primeira pessoa. Faz quase cinco anos 
que abandonei o jornalismo diário de 
um grande jornal para trabalhar na 
Comunicação da Portonave. Entrei 
na empresa após o envio de currículo, 
alguns testes e quatro entrevistas. 
Quis vir trabalhar aqui porque sempre 
acompanhei a história da Portonave 
– meu marido trabalhou no início 
do porto, em 2007 – e como uma 
editora de Economia, noticiava sobre 
o porto. Sempre admirei a paixão 
dos colaboradores pela empresa, isto 
me fez querer vir para cá. Entrei na 
empresa como analista júnior para fazer 
assessoria de imprensa e comunicação 
institucional, mas aprendi também as 
outras áreas. Hoje sou analista pleno e 
para chegar aqui estudei bastante. Sou 
jornalista e advogada, mas me dedico 
no momento só ao Jornalismo. Fiz 
cursos de capacitação, de inglês e estou 
constantemente estudando.  

Onde quero chegar na empresa? 
Pretendo chegar à Diretoria...rsrsrsr...
(Esta é a resposta que sempre quis dos 
colaboradores quando faço esta pergunta, 
mas ninguém até hoje falou!). Quero, 
na verdade, participar do crescimento e 
desenvolvimento da Portonave, ajudar a 
empresa a chegar aos 20, 30 anos, etc. 

As minhas atividades do dia a dia são bem 
dinâmicas, desde organização e registros 
fotográficos de eventos, passando por 
sugerir pautas e receber a Imprensa, 
escrever a Revista Portonave Express, 
até participar e opinar em projetos. 
Gosto de fazer parte disso tudo, gosto de 
poder contribuir para o fortalecimento 
da imagem da companhia, de poder ver 
a Portonave em destaque na mídia, de 
alimentar um pouquinho o orgulho de 
pertencer dos colaboradores. A minha 
dica não é estudar, não é se aperfeiçoar. 
Minha dica é fazer o que você gosta. Isto 
não é demagogia: quando a gente faz o 
que gosta, a probabilidade de dar certo é 
maior e você tem mais força para superar 
os desafios. Acho que era isso. Paro por 
aqui para caber na página.

(PARTE III)

ASSESSORiA DE iMPRENSA

•	 Produção e divulgação de informação/
releases para imprensa;

•	 Atendimento à imprensa e capacitação 
de porta-vozes;

•	 Promoção e gerenciamento de crises de 
comunicação;

•	 Organização e realização de eventos 
para imprensa e autoridades. 

RESPONSAbiliDADE SOCiAl

•	 Patrocínio a projetos de responsabilidade 
social, por meio de Leis de Incentivo;

•	 Recepção e avaliação de solicitações de 
pedidos de apoio a projetos e ações, de 
instituições e de pedidos de patrocínios;

•	 Coordenação e/ou acompanhamento de 
ações e projetos apoiados, como o Projeto 
Inclusão Digital. 
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r e S P o N S A B I l I D A D e  S o C I A l 

Pedágio da aPaE arrecada r$ 20.428

allog realiza palestras para colaboradores

Evento da marinha do brasil atende comunidade

No dia 10 de junho, a APAE 
de Navegantes arrecadou              
R$ 20.428,80 durante o pedágio 
realizado para angariar fundos 
para a instituição. O principal 
objetivo era arrecadar valores 
para consertar sérios problemas 
do telhado. O Instituto 
Portonave apoiou o pedágio 
com a doação dos coletes 
usados pelos voluntários. 

A diretora da instituição, 
Daniela de Almeida Budag 
da Silva, explica que os 
alunos participam de 
atividades nas áreas social, 
pedagógica, atendimentos 

clínicos, prevenção e saúde, 
atividades de educação física, 
arte, informática educativa, 
autodefensoria e família. 

A entidade busca também 
promover a inclusão no 
mercado de trabalho, além 
de prestar assessoria à rede 
regular de ensino municipal e 
estadual que tenham alunos 
da APAE e Equoterapia. 
Atualmente, a APAE atende 58 
crianças, nove adolescentes, 34 
jovens, 59 adultos e dois idosos, 
somando um total de 162 
usuários. A equipe é composta 
por 47 funcionários, sendo nove 

profissionais da saúde (uma 
fonoaudióloga, duas psicólogas, 
uma terapeuta ocupacional, três 
fisioterapeutas, um assistente 
Social, um psiquiatra), 28 
professores, dois motoristas 
e dois auxiliares, uma 
cozinheira, uma assistente 
de serviços gerais e duas 
secretárias administrativas.

A instituição é mantida por 
meio da filantropia e quem 
quiser pode ajudar por meio 
de contribuição direta na 
conta de energia, doando nos 
pedágios ou procurar pela 
APAE diretamente.

A Soamar – Sociedade dos amigos da Marinha realizou um evento 
aberto para comunidade, conhecida como a Caminhada da Melhor 
Idade, realizada no dia 10 de junho. Além de promover atividades 
gratuitas na sede da Capitania dos Portos, como a emissão de 
documentos via Secretária de Segurança Pública, avaliações e 
orientações de saúde relacionadas ao combate da pressão arterial, 
diabetes e atendimento oftalmológico. No domingo, dia 11 de 
junho, houve também exposição de veículos militares antigos, 

exposição da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia 
Federal e praça de alimentação, com food trucks. 

As ações integram a programação do evento que comemora 
a data magna da Marinha do Brasil, conhecida como 
“Batalha Naval do Riachuelo”, realizada para celebrar e para 
promover a interação entra a Marinha e a comunidade onde 
ela está inserida.

A Allog International Transport realizou, entre os dias 6 e 8 de junho, a segunda edição da 
Semana Cultural, destinada aos colaboradores da empresa. Neste ano, a abertura do evento 
também comemorou o dia do Profissional de Logística (06 de junho). Segundo Eduardo 
Meira, diretor comercial da Allog, para atender bem os clientes é necessário desenvolver 
uma equipe de profissionais capacitados. “Temos o objetivo de aproximar colaboradores do 
mercado e provocar reflexão e iniciativas que atendam às demandas do segmento, além de 
trazer a oportunidade de ter palestras relevantes “dentro de casa”, destaca. 

A programação contou com encontros sobre gestão de pessoas, cadeia produtiva e temas 
de logística. A Portonave participou com uma palestra sobre o Terminal, realizado pelo 
supervisor Comercial Luís Lemos. 

A empresa Allog atua como agente de carga e opera nos segmentos de logística 
internacional rodoviário, marítimo e aéreo desde 2001. Além da sede, em Itajaí, a empresa 
possui mais três filiais: Campinas-SP, Porto Alegre-RS e Belo Horizonte-MG.
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e N t r e V I S t A

O jovem escritor, que venceu o Concurso 
Estadual de Poesia da Portonave em 2012, 
conversou novamente com a Revista. Natural 
de Irani, Leonardo tinha apenas 14 anos 
quando venceu o Concurso e impressionou 
os jurados. Cinco anos depois, o escritor, 
poeta e acadêmico do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, nos contou como a literatura 
seguiu na sua vida e nos mostra como a 
educação de qualidade, o incentivo e o 
reconhecimento podem construir um futuro 
promissor.

Como foi vencer o Concurso e ter lançado 
seu livro O mundo que você inventa? 

(Tinha) 14 anos e muito de mim que eu ainda não 
conhecia. Até hoje é difícil entender as dimensões 
que o Concurso trouxe para minha vida. Eu era 
só um menino da oitava série em uma cidade 
pequena, e, de repente, minha professora abria 
a porta da sala me dizendo que eu teria um livro 
publicado. Isso é bastante coisa pra um menino.

Era a primeira vez que eu via a poesia como 
algo mais sério – não que eu tivesse pensado 
nisso quando escrevi aqueles poemas, 
mas porque, a partir do prêmio, houve um 
compromisso com a palavra muito maior que a 
imaginação florida da minha adolescência, e 
esse compromisso era o leitor. Eu tinha leitores. 
Eu devia estar jogando bola ou videogame, mas 
eu tinha leitores.

Antes disso, sempre fui muito estimulado na 
escola devido à paixão de meus professores 
pela literatura e pela poesia, em especial – e isso 
em escola pública. Sim, isso existe! -, tanto que 
algumas vezes tive versos publicados nas revistas 
de educação do município. E veja o quanto há de 
motivação nessas práticas: o orgulho de ver um 
versinho publicado no jornal da escola! Acho que 
tudo isso foi o feliz começo que tive, não só como 
escritor, mas como amante da palavra.

Representou a vontade de escrever mais e 
uma certa vaidade em saber que aquilo que eu 
escrevia servia a algo ou alguém. Ou não servia. 
Acho que também representou o que eu tinha que 
fazer pra melhorar. Não sou o meu autor favorito.

Depois disso, o que aconteceu? 

Continuei. Bom, depois do prêmio vieram 
alguns outros concursos, quase sempre escolares, 
nas categorias poesia, redação, contos. Os 

Especial com o escritor leonardo gazzoni, 
vencedor do concurso de Poesia Portonave

professores, na verdade, traziam essas coisas 
pra sala de aula e eu entrava em todas. Era 
mais um exercício do que qualquer coisa de 
valor literário, na verdade. Tudo de extrema 
importância para que eu soubesse como 
continuar. De resto, algumas publicações em 
coletâneas e coisas na gaveta. Foi então que, 
em 2014, veio o Prêmio Salim Miguel de Contos, 
promovido pelo Senac/SC, que venci com “A 
culpa”. Esse me trouxe bastante alegria porque 
era a primeira vez que eu experimentava algo 
longe do aspecto formal do poema. 

Como e quando você começou a se 
interessar por literatura?

Isso é algo que eu nunca soube responder. Meu 
interesse por contar histórias veio muito antes 
da palavra escrita, na verdade. Fui criado com 
a companhia de meus avós. Éramos em 7 na 
casa: eles, meus pais, meus dois irmãos e eu. E 
havia noites de verão em que nos juntávamos 
todos na varanda de casa, e ficávamos ouvindo 
as histórias de tempos em que as coisas sempre 
me pareceram mais bonitas. Meu avô sempre 
foi um exímio narrador. As histórias de sua 
juventude - galanteador, de chapéu preto e a 
cavalo - e de suas valentias de italiano ligeiro 
sempre me encantavam. Os livros vieram muito 
depois, acho que como consequência disso, 
como tentativa de arrebentar qualquer porta 
que me impedisse de descobrir. Acho que eu 
sempre fui curioso mesmo.

O que você mais lê? Qual livro (ou poema) 
e escritor favorito?

Leio de tudo, mas a poesia sempre acaba 
tomando parte do meu tempo útil pra leitura. 
Fernando Pessoa, Bukowski, Cabral, T.S Eliot, 
Hilda Hilst, Borges, García Márquez, Cortázar. 
Misturo tudo e não vejo mal algum nisso. Até 
é bom porque me compreendo nas línguas 
infinitas que esses autores fazem ecoar na 
minha cabeça. Não gosto de citar aquele ou 
este, porque é como se você ficasse devendo aos 
que deixa de fora. Mas esses que mencionei são 
os recentes, que li e reli. Recentemente descobri 
John Fante e achei formidável. 

Recentemente, você venceu um concurso 
nacional, como foi?

A vitória no Prêmio Nacional de Poesia 
Carlos Drummond de Andrade, que faz 
parte do Prêmio Sesc de Literatura, foi uma 

grata surpresa. Me inscrevi com o poema 
“O inventor” no ano passado, e que conta 
um pouco da fantasia de uma infância 
distante, moldada por um personagem 
central, um velho contador de histórias que 
diz às pessoas como nascem as nuvens. Foi 
realmente algo que me surpreendeu, pois 
há muito eu não escrevia nada. Fiquei feliz 
demais com isso, e pela visibilidade que esse 
prêmio traz aos autores.

Como está a vida acadêmica?

Relativamente não produzo literatura durante 
o semestre letivo. É uma tarefa quase que 
impossível. Eu digo até que tenho cometido 
abortos espontâneos em muitas ideias 
relacionadas à produção literária, mas 
estou ciente que isso também é necessário 
e inevitável. Estou no quinto período de 
Arquitetura e Urbanismo na Universidade 
do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), curso 
que toma grande parte do meu tempo. Sou 
um apaixonado pelas artes e acho que a 
arquitetura me oferece uma compreensão 
do homem em seu espaço por uma ótica 
esplêndida, porque é arte com compromisso. 
Tenho obsessão pela forma. E por esse e 
tantos outros aspectos vejo que arquitetura e 
literatura se complementam: são percepções 
diferentes, sim, com finalidades distintas, mas 
ambas moldam a visão do homem frente ao 
espaço e modo de (con)viver. E essa é uma 
resposta bastante convincente às pessoas que 
me perguntam o motivo de eu não cursar algo 
relacionado à literatura.

Qual conselho ou dica a alguém que 
gostaria de começar a escrever?

Sim: leia. Leia incansavelmente e 
obstinadamente. Só depois pense em escrever. 
Depois escreva e escreva mais e depois jogue 
tudo no lixo. E depois recomece, e risque, corte e 
apague. Depois pare e leia mais, porque nunca 
é suficiente. Só depois volte a escrever. Não há 
outro caminho. É uma sensação de que nunca 
se está pronto. E quando achar que está pronto, 
comece de novo.
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f I Q u e  P o r  D e N t r o

FORMATURA
Amanda de Bittencourt (Contabilidade) se formou em Ciências 
Contábeis em 11/03/2017.

Nascimento
Marcos Antonio Alves (Operacional) foi pai de Marcos Antonio 
Alves Junior em 13/06/2017.

Everton Ziegler Schafer (Operacional) foi pai de Bernardo Schafer 
Ziegler em 12/06/2017.

O dia 10 de junho foi especial para o operador de Gate Elmiro José 
Von Muhlen Berti. Ele, que está há quatro anos na Portonave, trouxe 
a filha de cinco anos, a esposa, a mãe e a sogra para conhecerem 
a empresa onde ele trabalha. Assim como Elmiro, outros 
colaboradores trouxeram seus familiares, que puderam conhecer de 
perto o local de trabalho dos seus maridos, mulheres, filhos e pais na 
10ª edição do Portas Abertas.

Tradicionalmente, o evento acontecia no dia 1º de maio, mas a data 
foi trocada para melhor atender aos familiares. Além disso, será feita 
outra edição no segundo semestre, para que todos possam participar 
sem estar no horário de trabalho. “Para mim, este evento promove a 
integração entre as famílias. E nós somos uma grande família aqui, 
importante que nossos parentes conheçam”, destaca Elmiro.

A mudança de data também foi realizada para que os Jogos Internos 

pudessem ter um período fixo, já que este evento era bastante 
pedido na empresa. “Pensamos que o esporte tem o poder de mudar 
e unir o mundo e esta seria a melhor forma de comemorar uma 
data tão especial como o dia do trabalhador”, comenta a analista de 
Recursos Humanos, uma das responsáveis pelo evento, Mariana de 
Oliveira Régis Vargas.

Nesta edição do Portas Abertas, os familiares puderam conhecer 
um pouco do prédio administrativo, bem como o novo espaço de 
convivência. Além disso, todos puderam almoçar no novo refeitório 
da empresa. “A Portonave acredita que cada evento como este é 
uma forma de valorizar o colaborador, e, especialmente, o programa 
Portas Abertas é uma forma de valorizar e aproxima as famílias, 
que sempre são o apoio dos nossos colaboradores. Além disso, 
muitos têm curiosidade em saber como é a Portonave fisicamente”, 
completa Mariana.

familiares participam do Programa 
Portas abertas e conhecem a Portonave

Elmiro com a família e a amiga e colaboradora Márcia Godoi Familiares puderam conhecer novo prédio e almoçar no refeitório da empresa
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