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Terminal ganha Prêmio 
emPresa Cidadã adVB/sC

PorTonaVe enTre os 20 maiores 
PorTos da amériCa laTina

PÁGINA 3 PÁGINA 9

naVeganTes
55 ANos

Portonave honra compromisso com 
desenvolvimento do município



“Abrimos esta edição do nosso Express com uma homenagem a cidade 
de Navegantes, que neste mês completa 55 anos. Com muito orgulho, 
passamos a fazer parte da história desta bela cidade e a contribuir com 
o seu desenvolvimento. Ao longo destes anos de convivência, tivemos 
a oportunidade de interagir, conhecer a cultura e nos integrar ao 
ambiente que faz deste um lugar especial. Temos a certeza de que, com a 
determinação de todos, Navegantes continuará surpreendendo, seguindo o 
rumo do crescimento sustentável e proporcionando muitas oportunidades.

Empresas, assim como as cidades, precisam avançar sempre. O 
ambiente empresarial está cada vez mais complexo e dinâmico. A 
experiência adquirida ajuda a identificar e solucionar problemas, mas, 
além disso, é preciso manter uma estratégia de negócios orientada para 
resultados, com eficiência e solidez. É importante analisar e comemorar 
os avanços obtidos e ao mesmo tempo avaliar as possibilidades para 
continuar crescendo. Nos tornamos mais eficientes quando planejamos, 
aplicamos novas técnicas operacionais e de gestão e alocamos os 
recursos disponíveis da melhor maneira.  O cenário atual não permite que 
se pare no tempo. Diariamente, surgem demandas novas e a capacidade 
de encontrar soluções inovadoras e planejar mudanças se transforma 
em diferencial competitivo. As empresas de destaque devem estar 
permanentemente atualizadas e adotar as medidas necessárias para 
atingir as metas estabelecidas. Agradeço a todos os nossos profissionais 
pela contribuição e empenho 
em desenvolver uma empresa de 
destaque, forte e com credibilidade. 
O retrato da sua equipe. Abraço a 
todos e boa leitura.”

portonave.com.br portonaveportonave
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C o N Q U I s T A

Desde 2010, a Portonave é líder de mercado em 
Santa Catarina e o segundo maior movimentador de 
contêineres do Brasil. E, para consolidar a presença 
do Terminal entre os grandes players do segmento 
portuário, a empresa conquistou a décima sexta 
posição entre os 20 maiores portos da América 
Latina, segundo o ranking divulgado pela Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), 
unidade da Organização das Nações Unidas (ONU) 
criada para incentivar a cooperação econômica entre 
os países da América Latina e o Caribe. 

O resultado foi divulgado em julho no Chile e, 
de acordo com levantamento, apenas três portos 
nacionais estão na listagem: Santos, Navegantes 
e Paranaguá. Entre os 120 portos avaliados, em 
primeiro lugar está o Porto de Santos, com mais 
de 3,3 milhões de TEUs (unidade de medida 
equivalente a um contêiner de 20 pés). Em 
seguida estão os complexos panamenhos de 
Colón (3,25 milhões de TEUs) e Balboa (2,98 
milhões de TEUs). A Portonave movimentou 
895.375 TEUs segundo a Cepal, embora os cálculos 
do terminal apontem para uma movimentação de 
910.870 TEUs. O Porto de Paranaguá (PR) ficou 
em 20º lugar, com 725.041 TEUs).

Portonave entre os 20 maiores 
portos da américa latina

A Portonave é um dos três portos nacionais no ranking da Cepal

1º 2º
3º

16º
20º

Porto de 
Santos Colón 

(PAN) Balboa 
(PAN)

ParanaguáPortonave

3,3
milhões

3,25
milhões

2,98
milhões

895.375 725.041

Portos brasileiros no 
ranking dos 20 maiores 

portos da América Latina em 
movimentação de TEUs
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M E R C A D o

•	 2 serviços para a Ásia;
•	 1 serviço para América Central e Caribe;
•	 2 serviços para o Golfo do México e Caribe;
•	 1 serviço para o Norte da Europa;
•	 2 serviços para o Mediterrâneo;
•	 1 serviço para Costa Leste da América do Norte;
•	 1 serviço para a África;
•	 1 serviço para a navegação de Cabotagem.

O Mercado da Ásia representa um importante trade nas operações 
internacionais do País. Dados do Datamar indicam que entre janeiro 
a maio de 2017 o mercado representou 31% das operações em 
contêineres do Brasil. 

Deste volume, 21% são operações realizadas em portos catarinenses, 
sendo que a Portonave detém a maior fatia desta movimentação, 
representando 57% do total movimentado no Estado. As linhas deste 
trade na Portonave, ESA e IPANEMA configuraram neste primeiro 
semestre mais de 90% do volume da Ásia movimentado no Terminal, 
alavancando bons indicadores neste mercado.

Por meio do serviço IPANEMA, os armadores MOL, MSC e MAERSK 
oferecem aos clientes importadores e exportadores boas opções para 
o transito marítimo via Portonave. Ao todo, oito armadores compõem 
o serviço ESA (Evergreen, COSCO, CMA CGM, Hapag-Lloyd, 
Hamburg Süd, Yang Ming, NYK e PIL).

O crescimento de 2016 para 2017 deste trade na Portonave 
foi de 28% nas cargas de importação, com destaque para a 
movimentação de pneus, maquinários, lâmpadas e produtos 

têxteis. Somente nos cinco primeiros meses do ano, houve um 
crescimento de 5 mil TEUs segundo o Datamar. A retomada 
do consumo interno e a necessidade de reposição de estoque 

promoveram o aumento de volume destes produtos.

Crescimento nas cargas da Ásia é destaque

Destaques

PARTICIPAÇÃo Do TERMINAL 
NAs oPERAÇÕEs DA ÁsIA EM 
TEUs EM sANTA CATARINA PORTONAVE

OUTROS PORTOS 
CATARINENSES

Portonave renova o serviço esa
Em junho, o terminal renovou e ampliou um de seus serviços 
mais significativos, o ESA. Considerado um dos serviços que mais 
movimentam cargas no Terminal com pontualidade e regularidade, 
representou 14% de toda movimentação do terminal nos cinco 
primeiro meses do ano.  

Ainda em abril de 2017 o serviço começou a operar com double call 
na Portonave, sendo uma viagem westbound para descarregar as 
importações e um eastbound para carregar exportações. A renovação, 
reforça o compromisso da Portonave com este grande mercado, que 
também conta com o serviço Ipanema.

ATUALMENTE A PoRToNAvE TEM EM sEU EsCoPo os 
sEGUINTEs sERvIÇos:

57%

43%
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v I s I T A s

Executivos da NYK Line visitam o Terminal 

Portonave abre o espaço de 
Convivência para visitantes
A Portonave abriu suas portas para 
representantes da sociedade de Navegantes 
com o objetivo de apresentar o seu novo 
Espaço de Convivência. Além de seu uso 
pelos colaboradores da empresa, o Espaço, 
incluirá um anfiteatro, praça, e poderá em 
breve receber feiras e eventos promovidos 
pela comunidade.

Participaram da visita o ex-deputado 
federal João Matos, seu filho João Marcos 
Matos, diretor do Sinergia Sistema 
de Ensino, o ex-deputado estadual e 
ex-prefeito Adherbal Ramos Cabral 
e o ex-prefeito Moacir Alfredo Bento. 
Todos foram recebidos por Osmari de 
Castilho Ribas, Diretor-superintendente 
administrativo da Portonave. “A cidade 
estava precisando desse tipo de instalação, 
já que Navegantes não tem muitos 
espaços apropriados para a realização 
de eventos. É mais um benefício que o 
município recebe por sediar uma empresa 
como a Portonave”, afirmou João Marcos 
Matos. O local foi inaugurado em março e 
teve investimentos de R$ 16 milhões. João Marcos Matos, João Matos, Osmari de Castilho Ribas, Adherbal Ramos Cabral e Moacir Alfredo Bento

Dois executivos da NYK Line, uma 
das maiores empresas globais de 
logística e transportes integrados, 
estiveram na Portonave no último dia 
6 de junho para apresentar o novo 
Liner Marine Operational Manager, 
Claudio Humberto Flores. Ele veio 
acompanhado de José Vicente 
Medeiros, Procurement Manager da 
companhia japonesa.

Durante a visita, os profissionais 
trataram de assuntos relacionados à 
parceria entre o grupo e o Terminal, 
existente há nove anos. Assim como a 
Portonave, a empresa atua dentro dos 
mais rigorosos padrões de segurança 
internacionais. 
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C A P A

Navegantes 
celebra 55 anos

Mais de meio século de desenvolvimento em 
torno das águas. Outro nome para o município 

não seria tão apropriado. Emancipada em 26 de 
agosto de 1962, Navegantes chega aos 55 anos de 
vida bem diferente do pequeno vilarejo pesqueiro de 
antigamente. Segundo a professora e pesquisadora 
Vilma Mafra, “a comunidade navegantina recebeu a 
notícia com muita festa e foguetório, rendendo seu 
reconhecimento aos fundadores.” 

Desde antes da emancipação política e administrativa, 
quando as terras ainda pertenciam a Itajaí, a pesca 
foi base da economia local. No entanto, a margem 
esquerda do Rio Itajaí-Açu, ao mesmo tempo em que 
trazia alimento e renda para a colônia de pescadores 
do então Arraial do Pontal (atual bairro São Pedro 
e Centro), se colocava como obstáculo para o 
crescimento. “Precisávamos atravessar o rio num 
barquinho à vela para continuar os estudos”, conta 
D. Nelly Mafra Andriani, proprietária do primeiro 
cartório da cidade. 

Após virar município, o crescimento seguiu contínuo, 
porém lento. O primeiro prefeito, Athanásio Joaquim 
Rodrigues, precisou trabalhar nas ruas junto com os 
operários, com ferramentas trazidas de sua casa, além  
de emprestar sua moradia para ser a primeira sede da 
Prefeitura.  “Estava prestes a me casar e ir morar naquela 
casa, quando adiamos o casamento e cedemos o espação 

“Hoje temos uma vida própria. A Portonave 
criou nova fase na cidade e agora temos um 
povo com mais vontade de trabalhar, com 
mais oportunidades, mais renda e emprego. 
Navegantes vai crescer acompanhar as 
grandes cidades. Queria poder viver e 
acompanhar os próximos 50 anos.”

“Progresso é progresso e a Portonave fez a 
diferença. Acredito que daqui pra frente é só 
isso que podemos esperar.”

“Sou orgulhosa de morar em Navegantes, é o 
nosso cantinho. Claro que temos que batalhar 
por muitas coisas ainda, mas temos essa 
praia maravilhosa. Gostaria de parabenizar à 
Portonave por apostar em Navegantes e por 
nos dar essa chance de melhorar o município. 
Que seja muitos anos além.”

“A cidade mudou muito, foi aperfeiçoando, 
mudando tudo. E eu pude acompanhar desde 
o início.”

arnaldo gaya

selma gaya

dalVa da CosTa Forlinarnaldo reiser
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acreditando no 
desenvolvimento

“A lembrança que eu tenho é que não passava 
nem uma carroça aqui. Agora temos essa 
movimentação toda. Eu tenho a história da 
minha família aqui, vivi toda a mudança da 
cidade.”

“Tivemos uma vida tranquila, sem maiores 
problemas. Eu hoje não espero mais muita 
coisa da vida, mas desejo que o povo tenha 
essa tranquilidade de viver que eu tive.”

“Depois da vinda do Porto, melhorou bastante, 
deu emprego para as pessoas daqui e de Itajaí. 
Sinto muito orgulho de viver nesta terra.”

gilço BaTisTamarCos nilo do nasCimenTo nelly maFra

para montar a sede da administração municipal”, relembra Arnaldo Gaya, 
neto de Athanásio e empresário, cuja família teve papel importante na 
história de Navegantes. Sua irmã, Selma Gaya, tem marcado na memória 
o empenho de todos para conseguir o desmembramento. “Foi bem difícil, 
como tudo era naquela época. Mas hoje lembro com saudades, sou muito 
orgulhosa de ter vivido esse momento.”

Pouco a pouco outros acontecimentos davam a nova cara da cidade. 
Ruas sendo calçadas, a abertura da primeira pista do aeroporto em 
1970, a implantação da rede de abastecimento de água em 1973 e a 
inauguração do Ferry-Boat em 1979. “Eu sou um dos fundadores da 
cidade, fiz de tudo um pouco na prefeitura, desde a ajudar a recolher 
o lixo até ser duas vezes presidente da Câmara Municipal. A cidade 
carecia de tudo, não tínhamos funcionários”, recorda Gilço Batista, ex-
vereador, diácono da Igreja Católica e que atualmente reside no bairro 
São Domingos II. “A gente contribuiu muito para Navegantes.”

Arnaldo Reiser, mais conhecido como “Queijo” dá uma risada ao 
lembrar como era a cidade. “Era tudo barro. Tinha umas vinte 
famílias e devagarinho foi crescendo. Quando terminei os estudos 
fui embarcar, trabalhei na estiva e com navegação de Cabotagem 
durante muitos anos. Carreguei e descarreguei muitos navios nessa 
vida com madeira, banha, fumo, fécula. “Eu sempre gostei da vida 
aqui, estou vivendo bem, meus filhos cuidam de tudo.”

Ele conta que foi um dos que vendeu parte das propriedades para 
construção do Porto e acompanhou de perto toda a movimentação. 
“Abriguei engenheiros que participaram da implantação e eles 
me falaram que eu iria ver a cidade crescer muito”. Segundo ele, 

o avanço foi grande, mas ainda há muito coisa para desenvolver. 
“Acho que só vamos crescer, temos espaço para isso.” 

A empresária Dalva da Costa Forlin foi outra moradora que 
acompanhou de perto esta mudança. “Éramos uma cidade, 
dormitório e para conseguir uma farmácia, um hospital, precisava 
atravessar o rio”. Seu pai foi um dos empresários que, na época da 
emancipação, montou uma mercearia e uma oficina de bicicletas 
na cidade. “Em uma época de crescimento, eles tiveram uma visão 
empreendedora e apostaram no local.” 

Com a chegada do Portonave, há dez anos, o desenvolvimento deu 
um salto. “Quando me falaram da construção da Portonave, achei 
que era história, não iria acontecer. Logo depois, quando vi a 
rapidez da montagem, pensei: isso é coisa de profissional. E hoje 
vemos o exemplo de administração e gestão que eles têm, além da 
preocupação com a comunidade em que está inserida. A Portonave 
caiu como uma luva para Navegantes.”

Considerado um dos moradores mais antigos da cidade, Marcos 
Nilo do Nascimento, com 106 anos, fez a vida no município. 
“Cheguei aqui com uns trinta anos, tinha só areia. Vim cuidar da 
lavoura na fazenda, plantava um pouco de tudo, inclusive cana de 
açúcar que vendia para usina. Hoje acho que melhorou bastante, 
aqui o clima é bom e pude criar a família toda. Ao todo são 11 
filhos, 33 netos, 4 bisnetos e dois tataranetos, além de 75 anos de 
casamento. “Tivemos uma vida tranquila, sem maiores problemas. 
Eu hoje não espero mais muita coisa da vida, mas desejo que o povo 
tenha essa tranquilidade de viver que eu tive.”

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 10   •   Nº  88  •   AGOSTO 2017 7



s É R I E  -  o  T R A B A L H o  D E  C A D A  U M

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULo 12

A equipe do RH conta com 15 
colaboradores. Cinco deles trabalham 
no setor de Administração de 
Pessoal, um funcionário cuida da 
Remuneração, três profissionais atuam 
no Treinamento e Desenvolvimento, 
duas pessoas são responsáveis pelo 
Recrutamento e Seleção e outros 
quatro colaboradores estão no setor de 
saúde ocupacional.

QUANTAs PEssoAs TRABALHAM 
No DEPARTAMENTo? 

QUAL A foRMAÇÃo/HABILIDADEs 
NECEssÁRIAs MÍNIMAs PARA 
TRABALHAR NEsTA ÁREA?
A área de Recursos Humanos é uma 
área bastante abrangente no que 
diz respeito à qualificação de seus 
colaboradores. Existem profissionais 
formados nas áreas Humanas, Exatas e 
da Saúde, dependendo da atividade que 
exerce. É um departamento que exige 
profissionais com afinidade em exatas, 
legislação e pessoas com habilidades 
para gerir talentos. No entanto, é muito 
importante que a equipe tenha uma 
visão sistêmica e conhecimento sobre o 
negócio que a empresa atua.

No décimo segundo capítulo da série que conta sobre os departamentos e os 
profissionais da Portonave vamos conhecer o Departamento de Recursos Humanos, 
que agrega as áreas de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente e que também serão 
apresentadas nas próximas edições.

A gerência de RH, como é conhecida, engloba os setores de Administração de 
Pessoal, Remuneração, Treinamento e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção e 
Saúde Ocupacional. É uma área responsável por definir as estratégias de gestão de 
pessoas e garante o apoio aos gestores no desenvolvimento pessoal e profissional dos 
colaboradores, ao mesmo tempo em que realiza as rotinas de Gestão de Pessoal como 
executar os processos de admissão e desligamento da empresa, folha de pagamento e 
gestão de benefícios. Também organiza os programas de saúde da empresa, programas 
de jovens talentos, como estágio e aprendiz, entre outros.

CAsE

“o TRABALHo DE CADA UM”

Janete Kolln começou na Portonave 
quando a empresa recebeu a primeira 
turma de jovens aprendizes, em 2008. 
Dois anos depois foi efetivada como 
estagiária para trabalhar apoiando à 
Anvisa, e em seguida, no Arquivo. Em 
junho de 2011, Janete foi contratada como 
Auxiliar administrativa. Um ano e meio 
depois, quando surgiu uma oportunidade 
no departamento de Recursos Humanos 
– na área de Administração de Pessoal – 
ela aceitou e hoje atua como Assistente 
de RH. “Quando entrei na Portonave, foi 
uma conquista e um orgulho para mim e 
minha família, pois estava ingressando 
no mercado de trabalho, e esse foi um 
grande começo.”

(PARTE I)

Ela conta que no início tudo era uma 
grande novidade, pois como não havia 
trabalhado em nenhuma empresa antes, 
tudo gerava uma grande expectativa. 
“Hoje, o sentimento de olhar para traz 
e ver cada etapa que passei e cada 
aprendizado que adquiri formando a 
profissional que sou, é gratificante.”

Atualmente, Janete atua na área de 
administração de pessoal, fazendo 
a programação e cálculo de férias, 
conferência de benefícios e o atendimento 
aos colaboradores. Ela conta que é 
responsável também por fazer os 
processos de admissão e receber os 
candidatos selecionados. “Sempre tento 

passar o sentimento de orgulho que 
sinto por fazer parte do quadro de 
colaboradores da empresa, e sempre 
que tenho a oportunidade comento que 
iniciei nesta empresa como aprendiz”. 

E para aqueles que estão passando por 
um processo seletivo, ela tem uma dica 
simples e eficiente: seja você mesmo 
e tenha um objetivo. “Hoje trabalho 
na área em que gosto e me identifico, 
estou fazendo um MBA em Gestão 
de Pessoas no intuito de aprimorar os 
meus conhecimentos e saber aplicá-los 
no dia a dia. Quero continuar crescendo 
profissionalmente com foco na área que 
escolhi”, comemora.

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 10   •   Nº  88  •   AGOSTO 20178



R E s P o N s A B I L I D A D E  s o C I A L 

Jovens do Projeto dançando 
além do CeU ii concluem 
oficinas de capacitação 

Terminal recebe mais uma vez o
Prêmio Empresa Cidadã da ADVB/SC

mini maratona Portonave 
movimenta escolas do município

Jovens e adolescentes participantes do Programa de Iniciação ao 
Trabalho (PIT) do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e do 
Projeto Dançando Além do CEU concluíram as oficinas de capacitação 
neste semestre. A iniciativa, apoiada pela Portonave e MSC por meio da 
Lei Municipal de Incentivo à Cultura, incentiva o crescimento profissional 
e auxilia no desenvolvimento psíquico, educativo, social, cultural e 
econômico de adolescentes do município. 

A festa de encerramento foi realizada no Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) no início de junho e contou com a participação de 
toda comunidade. Os jovens tiveram oficinas semanais em que foram 
trabalhados temas comuns ao mundo corporativo, como processo 
seletivo, marketing pessoal, dicas para montar um bom currículo, 
definição de objetivos, criatividade, negociação, voluntariado, liderança, 
relacionamento interpessoal, entre outras habilidades. Além disso, 
o CIEE ofereceu paralelamente ao grupo e a outros adolescentes da 
cidade, a oportunidade de realizar outras oito oficinas socioeducativas 
no espaço, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças.

As etapas do Circuito Portonave de Mini Maratona seguem em 
ritmo acelerado. No último dia 29 de junho, 80 alunos do Colégio 
Sinergia participaram das provas de corrida nas distâncias 300, 500 
e 800 metros. Além disso, estudantes dos colégios Irene Romão, 
Dimensão e Santo Anjo também participaram. Já na etapa do dia 
18 de julho, os atletas mirins das escolas Prof. Maria Ivone Muller 
dos Santos, Prof. Giovanna Soares da Cunha e Prof. Vilna Corrêa 
Pretti mostraram toda a agilidade e determinação nas corridas. 
Em cada etapa, a competição premia os 15 primeiros colocados de 
cada categoria com medalhas. Os três primeiros são classificados 
para a Etapa Final que será realizada em agosto. Para os finalistas, a 
Portonave irá sortear duas bicicletas.

Novamente, a Portonave 
foi uma das vencedoras do 
Prêmio Empresa Cidadã, 
realizado pela Associação 
dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing de Santa Catarina 
(ADVB/SC), na categoria 
preservação ambiental. A 
homenagem é resultado do 
compromisso do Terminal 

com o desenvolvimento 
sustentável.

O case vencedor é “Troca 
inteligente: Portonave adapta 
equipamentos e reduz emissão 
de CO²”, que apresenta o 
Projeto de Eletrificação dos 
equipamentos Rubber Tired 
Grane (RTG na sigla em 

inglês), guindastes que fazem 
o movimento do contêiner 
do caminhão para o pátio 
de armazenagem e vice-
versa. O investimento foi de                   
R$ 25 milhões. 

O prêmio Empresa Cidadã 
da ADVB/SC reconhece 
iniciativas de empresas e 

instituições catarinenses 
nas áreas de Preservação 
Ambiental, Desenvolvimento 
Cultural e Participação 
Comunitária. A Portonave já 
conquistou sete troféus do 
Empresa Cidadã. A premiação 
deste ano foi realizada no 
último dia 20 de julho, no Hotel 
Lang Palace em Chapecó. 

O gerente administrativo Pedro Parigot recebeu a homengem junto com Marcelo Diniz, gerente de Manutenção, Johnny Alex Braga, da área de Operações, 
Guilherme Kluge, do Meio Ambiente e os profissionais da Manutenção Leandro Moreno dos Santos e Francisco Ferraz
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O Terminal, em parceria com a Unimed 
Litoral, organizou nos meses de junho e 
julho um ciclo de palestras para orientar 
sobre o uso adequado do Plano de Saúde 
da Portonave.

O assunto foi escolhido por se tratar de 
um tema de interesse dos colaboradores. A 
utilização consciente do benefício impacta 
positivamente nos valores do Plano e 
nos reajustes anuais das mensalidades,  
consequentemente, reduzindo os custos 
para colaboradores e empresa. 

No último dia 30 de junho a Portonave entrou 
no clima de São João. A data foi celebrada com 
decoração junina, trajes típicos e guloseimas 
especiais no refeitório da empresa. No 
cardápio, pipoca, pinhão, amendoim doce 
e bolo de fubá à vontade na barraquinha 
montada especialmente para a ocasião. 

Quem abrilhantou a festa foram as 
funcionárias do GRSA (prestadora de 
serviços que fornece as refeições) que, 
além de capricharem na decoração, 
com bandeirinhas, fogueira, abóboras 
e bonecos, entraram no clima e foram 
vestidas como manda o figurino junino e 
divertiram os colaboradores distribuindo 
plaquinhas com frases divertidas. 

Palestras alertam sobre o uso consciente do Plano de saúde

arraiá Portonave no refeitório
Colaboradores atentos à orientação de como utilizar o Plano de Saúde de forma mais eficiente

Quando foi realizada a festa 
junina do refeitório?

Projeto ComunicaAÇÃo tem segunda edição
Uma parceria realizada entre a Fundação 
Cultural de Navegantes e a Portonave 
por meio da Lei Municipal de Incentivo 
promoveu a segunda edição do Projeto 
ComunicaAÇÃO em seis escolas da 
cidade, localizadas nos bairros rurais. O 
objetivo foi levar ações culturais para 
locais mais afastados do centro. Os 
bairros contemplados nessa última edição 
do projeto foram Volta Grande, Porto 
Escalvados, Hugo de Almeida, Gravatá, 
São Paulo e Pedreiras. O encerramento do 
projeto foi realizado no Centro de Educação 
Complementar Cidade da Criança, com 
diversas atrações artísticas, incluindo 
bolhas gigantes de sabão que fascinaram 
os pequenos.

Na primeira edição, o Projeto promoveu, de 
forma gratuita, oficinas de arte voltadas para 
comunicação e mídia livre pelas escolas da 
cidade. Ao todo, este ano foram realizadas 250 
oficinas divididas em cinco atividades: estêncil 
em camisetas, contação de historias, teatro, 
técnicas básicas de desenho e uso do Youtube.

De acordo com a artista e relações 
públicas participante do projeto, Caroline 
Westerkamp, cerca de 1.600 pessoas 
entre alunos, professores e funcionários 
participaram das atividades. Além da 
Fundação Cultural, o projeto conta com 
o apoio da Secretaria de Educação, que 
viabilizou a entrada da equipe formada por 
10 profissionais nas unidades escolares.

Caroline explica que a comunicação é 
uma ferramenta simples e barata capaz 
de ajudar alunos e professores a se 
expressarem melhor. “O intuito é estimular 
a mídia livre e fazer com que eles aprendam 
novas técnicas artísticas”, conclui. 
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O Programa de Desenvolvimento do Trabalho Portuário (PDP) é 
um projeto da Organização Internacional do Trabalho (OIT), braço 
da Organização das Nações Unidas (ONU), que em parceria com 
a Marinha do Brasil, colabora com o aperfeiçoamento de mão de 
obra dos trabalhadores portuários. O objetivo do Programa é ter 
profissionais cada vez mais capacitados e qualificados no setor.

O PDP possui materiais customizados, devidamente testados e 
validados, destinados ao treinamento de trabalhadores de terminais 
de contêineres. São apresentados por um corpo de instrutores 
especializados, que trabalham em uma estrutura operacional 
cuidadosamente adequada aos padrões exigidos pela Marinha. 

Desde 2008 a Portonave realiza turmas do Programa e, em junho, 
iniciou as turmas previstas para 2017. Atualmente, cerca de 30 
instrutores estão atuando, além do instrutor-chefe, que é quem 
capacita os novos instrutores. Somente em 2017, as quatro primeiras 
turmas tiveram um número de inscritos recorde, chegando a ter 50 
interessados em apenas um módulo. Cada turma conta no máximo 
com 20 alunos.

Como funciona?
Quando uma turma abre, os colaboradores podem se inscrever para 
participar dos cursos, que são realizados fora do horário de trabalho. 

Quem pode participar?
Todos os colaboradores, estagiários e aprendizes podem participar dos 
cursos do PDP, que são divididos em módulos.

Quais os benefícios?
Participar de um treinamento é uma oportunidade para se 
desenvolver, além de aumentar a rede de contatos na empresa. 

Programa de desenvolvimento do Trabalho 
Portuário volta à ação no Terminal

CASAMENTO
Flavio Rocha Oliveira (Operacional) casou-se com Raquel de Melo 
Nascimento em 02/06/2017.
Damaris dos Santos Reis (Faturamento) casou-se com Willyan 
Douglas Correia em 03/07/2017.

FORMATURA
Lucas de Souza Martins (Operacional) se formou em Logística em 
03/05/2017.
Carlos Andre Pereira da Silva (Operacional) se formou em Logística 
em 16/09/2016.

Nascimento
Tiago Honorato da Silva (Operacional) foi pai de Samuel 
Honorato da Silva em 30/06/2017.
Samuel da Silva Domingues (Operacional) foi pai de Alice dos 
Santos Domingues em 07/07/2017.
Paulo Roberto Deschamps (Financeiro) foi pai de Daniela dos 
Santos Deschamps em 07/07/2017.
Laryssa Fabiana Guimarães (Operacional) foi mãe de Laura 
Guimarães da Silva e Lavínia Guimarães da Silva em 12/07/2017.

D A T A s  E s P E C I A I s

Além disso, a Portonave considera o PDP um diferencial para o 
recrutamento interno, conforme informado em todas as divulgações 
de vagas. Os certificados são emitidos pela Marinha do Brasil, 
e também podem ser utilizados para a contabilização de horas 
curriculares obrigatórias, aos acadêmicos.

Quais os benefícios para a empresa? 
A Portonave é referência nacional entre os terminais que aplicam o 
PDP. segundo o relatório do PREPOM-PORTUÁRIOS/2017 - Marinha 
do Brasil. Em 2017, por exemplo, correspondemos por 44% das 
vagas do País e mesmo os colaboradores que já trabalham na área 
operacional há alguns anos avaliam positivamente esta capacitação.

Como faço para me inscrever? 
As turmas serão divulgadas nos meios oficiais da empresa (boletim, 
murais, e-mail), e cada colaborador poderá fazer a sua inscrição no 
RH. Como o número de vagas é limitado e a procura é alta, é preciso 
avaliar quando realmente o colaborador poderá se comprometer 
neste período, evitando desistências que prejudicam quem não 
conseguiu se matricular.

O instrutor do PDP Carlos Assini é um 
dos responsáveis pela capacitação
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