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SIPAT: EquIPE unIdA PElA SEgurAnçA
Portonave realiza mais uma semana de prevenção 

com muitas atividades e palestras



“A responsabilidade por desenvolver um ambiente de trabalho seguro é de 
cada um dos profissionais que integram a empresa. Por isso, a capacidade 
de planejar  e, principalmente, de executar todas as atividades de forma 
segura e eficiente deve mobilizar a todos. A segurança das pessoas é sempre 
o principal objetivo. Assim, é preciso incentivar as boas práticas e manter 
firme a convicção de atuação preventiva. Com a SIPAT,  temos mais uma 
oportunidade para discutir sobre as nossas atitudes e o papel de cada um na 
construção de um ambiente de trabalho seguro.  No entanto, é preciso também 
ser participativo e promover ações que contribuam na busca de melhores 
condições de saúde ocupacional e qualidade de vida de maneira permanente.

Fica aqui o agradecimento a equipe organizadora da SIPAT. A organização, 
a atenção aos detalhes, a preocupação em estimular a participação, a 
definição da agenda, o diálogo. Tudo com muita dedicação.

Nos sentimos fortes quando planejamos e desenvolvemos o trabalho em equipe. 
Aumentamos as chances de explorar melhor o nosso potencial e superar nossos 
limites. Pois, manter o desenvolvimento e a posição de destaque, sobretudo em 
um ambiente econômico instável e competitivo, é desafiador. Neste sentido, 
uma equipe eficiente constitui-se no fator determinante para manter a 
sustentabilidade dos negócios, desenvolvendo soluções eficazes.

Para seguirmos com a nossa movimentação em alta, ganhar  eficiência e nos 
mantermos competitivos, precisamos identificar oportunidades em cada etapa 
dos nossos processos. Manter a visão estratégica, desenvolver novas tecnologias, 
estimular a qualidade de vida e contar com profissionais alinhados na busca pela 
excelência. No ambiente empresarial, 
tornar o processo operacional cada 
vez mais eficiente é determinante para 
quem quer ser protagonista.

Boa leitura.”

portonave.com.br portonaveportonave
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M E R C A D O

Portonave já movimentou mais 
de 600 mil TEus em 2017

navegantes é o porto que mais exporta madeira

A movimentação de contêineres 
na Portonave segue em alta. No 
acumulado deste ano, até agosto, foram 
movimentados 606.068 TEUs (unidade 
de medida que equivale a um contêiner 
de 20 pés), um incremento de 3,2% 
comparado com o mesmo período de 
2016.

Em agosto, foram movimentados 87.374 
TEUs, número muito próximo dos 87,5 
mil TEUs  do mês de julho e que se 
constituiu na melhor marca desde o 
início das operações. A câmara frigorífica 
também apresentou números expressivos, 
movimentou 41.528 toneladas. Para esta 
movimentação, 61 navios estiveram 

atracados e 40.423 caminhões acessaram 
o Terminal.

A Portonave iniciou sua operação 
em outubro de 2007 e desde então já 
movimentou mais de 6 milhões de TEUs. 
A empresa é líder na Região Sul em 
movimentação de contêineres.

O Complexo Portuário do Rio 
Itajaí-Açu teve participação 
de 40% dos 208.052 TEUs 
movimentados na exportação 
de madeiras até o mês de julho 
no País. Somente a Portonave 
participou com 36,22% (75.363 
TEUs), colocando o Terminal 
como líder nacional de 
exportação do produto. Em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado, os 
números revelam um aumento 

de 7,56%, ou seja, cerca de 5.298 
TEUs a mais. Os números 
colocam Navegantes como 
detentora de 60% do market 
share nas exportações. 

Além das peças brutas 
em madeiras, foram 
movimentados também 
derivados do produto, como 
portas e janelas para diversos 
países, principalmente os 
Estados Unidos e o México. 

MAIORES COMPRADORES EM 2017
(em TeUs)29
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M E R C A D O

O Instituto Aliança Procomex é uma 
iniciativa civil, que reúne instituições do 
setor produtivo, especialistas e agentes do 
comércio exterior, com o propósito de dotar 
o Brasil de um sistema de fluxo aduaneiro 
moderno e competitivo, estimulador das 
atividades empresariais.

Com a colaboração da Portonave, a 
Aliança está ajudando produtores, 
exportadores, empresas, trading companies, 
despachantes aduaneiros, agentes de carga, 
companhias de remessas internacionais, 
embarcadores internacionais e outros 
profissionais de comércio exterior que 
interagem no processo de exportação no 
Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu.

A ação é realizada em reuniões propostas 
pela Procomex, interagindo abertamente 
com os órgãos do Governo, Receita 
Federal, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 
e a Secretaria do Comércio Exterior 
(SECEX). Recentemente, o Governo 
Federal lançou a nova Declaração Única de 
Exportação, o DU-E, que já está entrando 
em operação neste mês de outubro e o 
projeto de modernização da importação, 
que resultará no DI-IMP, cuja previsão de 
começar a funcionar está marcada para 
2018. As novas declarações agilizam todo 
o processo, desde a emissão da nota fiscal 
de exportação pelo exportador até o efetivo 
embarque da carga para seu destino, tudo 
realizado por meio do Portal Único, agora 
integrado com os sistemas privados. A 
contribuição da Portonave foi instruir os 
membros da comissão do Governo de como 
é realizado o controle de exportação em 
terminais específicos na movimentação de 
carga conteinerizada. A equipe do Terminal 
apresentou propostas de melhoria no 
projeto original do Governo, revisou alguns 
processos e indicou os possíveis impactos 
nas rotinas operacionais. Além disso, foi 
solicitada a revisão de alguns itens para 
que o projeto atenda tanto aos interesses 
do Governo quanto aos do setor privado. 

Portonave contribui com a melhoria 
nos processos de exportação

REDUÇÃO DA BUROCRACIA
No processo atual, o desembaraço aduaneiro precisa preencher 98 campos 
de informações para elaboração do registro de exportação e da declaração 
de exportação. Já com a DU-E, serão necessários o preenchimento de apenas 
36 campos, que poderão ser feitos por meio de um sistema informatizado, 
sem a necessidade de digitação, acelerando o processo e eliminando erros 
de preenchimento de dados. Ainda é necessário que o exportador deposite 
os contêineres no porto, solicite que o Terminal informe a presença da carga 
no Sistema da Receita Federal, para somente então dar entrada no despacho 
de exportação. O novo processo poderá ser feito em até cinco minutos 
aproximadamente, de maneira integrada e digital.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

A Portonave apoiou 
institucionalmente 
e participou da 
edição 2017 do III 
Congresso Nacional 
das Engenharias da 
Mobilidade (CONEMB 
2017), entre 19 a 22 de 
setembro, em Joinville. 
Durante o evento, os 
participantes tiveram 
a oportunidade de 
conhecer a Portonave 
e entender a operação 
do Terminal. 

Terminal participa do Congresso 
nacional de Engenharia de Mobilidade

grupo de executivos visita Portonave

No último dia 28 de setembro, executivos da Allog e Taschibra vieram conhecer a estrutura do Terminal e tiveram a oportunidade 
de trocar ideias e  experiências, estreitando o relacionamento comercial entre as empresas e a Portonave. Da esquerda para a direita: 
Tiago Haacke Schafffrath , da  Allog International Transport , Luís Henrique Lemos  e Andressa Natali Alexandre  da  Portonave, Carlos 
Alexandre de Souza da   Allog International Transport e Clarisse Michele Neumann Beiler  e Afonso Schreiber Neto da Taschibra.
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C A P A

C r a q u e s 
u n i d o s  p e l a 
s e g u r a n ç a
Com o objetivo de promover conhecimento e conscientizar 

os funcionários sobre prevenção de acidentes, garantia de 
segurança e promoção da melhoria de vida, a nona Semana 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) foi realizada 
entre os dias 2 a 6 de outubro. A ocasião também foi uma 
oportunidade para reforçar o programa de treinamento já realizado 
constantemente na Portonave.

Na programação, diversas atividades que abordaram temas 
pertinentes do cotidiano profissional e familiar dos colaboradores: 
obesidade, alimentação, sedentarismo, distúrbio do sono, 
qualidade de vida, ergonomia, prevenção de acidentes domiciliares 
e de trânsito. Além disso, a Sipat entrou no clima do Outubro Rosa 
e contou com uma palestra sobre o Câncer de Mama. Os eventos 
foram realizados no Auditório da Portonave.

Com o slogan “Vista a camisa do time que é 10 em segurança”, 
o mote da campanha de 2017 teve como objetivo engajar os 
colaboradores para serem craques na promoção da segurança 
e da qualidade de vida. A organização auxiliou a recepcionar 
os colaboradores, distribuir as camisetas temáticas do evento, 
apresentar os palestrantes, além de sortear brindes. 

A Semana é organizada pela Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho) e a Área de Segurança 
do Trabalho e atua na prevenção de acidentes e doenças 
ocupacionais, sendo composta por membros efetivos e suplentes, 
representando diversas áreas operacionais e administrativas. Ao 
todo, na Portonave, doze colaboradores participam da Comissão. 

HISTóRICO
A Sipat é realizada desde 2008 e o resultado desse trabalho de 
conscientização se reflete no cotidiano da Companhia. Não 
existem registros de óbitos em 10 anos de operação relacionados às 
atividades laborais, nem notificações de doenças ocupacionais e os 
números de acidentes se mantém em níveis relativamente baixos.

COMPARAÇÃO COM ANOS ANTERIORES
Nº de ACideNTes x 1.000.000 hORAs hOmeNs TRABAlhAdAs (hhT)

2 1 , 6

3 9 , 0 1 2 9 , 0 6 2 1 , 6 4 1 5 , 9 4 1 3 , 9 0 1 1 , 6 1 1 0 , 7 4

2 0 1 3

J A N F E V M A R A B R M A I J U N J U L

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

1 5 , 4 5 1 2 , 9 5 9 , 5 7 1 0 , 7 4

TFA 2017
Nº de ACideNTes x 1.000.000 hORAs hOmeNs TRABAlhAdAs (hhT)

ÍNDICES
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LINHA DO TEMPO DA SIPAT 
Nesses últimos nove anos, diversas ações e 

atividades movimentaram a Portonave em prol 
da melhoria da segurança e qualidade de vida.

Descubra que prestar atenção em si mesmo é tão importante 
quanto ajudar a cuidar do outro. 

DE 16 A 19 DE SETEMBRO, PARTICIPE 
DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO 

DE ACIDENTES DE TRABALHO.
 

9h - Abertura
9h15 - Ginástica laboral
9h30 - Palestra Mente Sadia
15h20 - Ginástica laboral
15h30 - Palestra Mente Sadia

9h - Ginástica laboral
9h15 - Palestra Importância do Uso de EPI
15h20 - Ginástica laboral
15h30 - Palestra Amônia

15h - Encerramento Palestra Minha Vida
16h - Sorteio de brindes*
Das 9h às 17h - Parede de escalada
*Para participar do sorteio, o colaborador deve
assistir pelo menos uma palestra.

Durante toda a semana será realizada a exposição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) 
e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva).

9h - Ginástica laboral
9h15 - Palestra Direção Defensiva
15h20 - Ginástica laboral
15h30 - Palestra Direção Defensiva
Das 9h às 17h - Quick massage (massagem 
rápida) com agendamento de horário.

18
/0

9
19

/0
9

PROGRAMAÇÃO:

16
/0

9
17

/0
9

E ainda:  
- Entrega de camisetas.
- Testes de glicemia, hepatite e verificação de pressão 
arterial, feitos pela Secretaria da Saúde de Navegantes.

*Frase da colaboradora Mayara Montrezol (Gate), vencedora do Concurso Cultural.

SIP
AT I

NTEGRADA 2014

2 0 0 9

2 0 0 8

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

2 0 1 7
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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 DE 
RECURSOS HUMANOS

CAPÍTULO 14

Ao todo, formam a equipe quatro 
profissionais, sendo um engenheiro 
de Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente, responsável pela 
coordenação das atividades, uma 
farmacêutica responsável pela condução 
e controle dos aspectos sanitários, um  
analista de Meio Ambiente e um técnico 
de Meio Ambiente, cuja missão é fazer o 
monitoramento e controle ambiental no 
Terminal.

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM 
NA áREA? 

QUAL A FORMAÇÃO/HABILIDADES 
NECESSáRIAS MÍNIMAS PARA 
TRABALHAR NESTE SETOR?
Para atuar no setor de Meio Ambiente 
é necessária a qualificação voltada 
a área ambiental, como Engenharia 
Ambiental ou Técnico Ambiental. As 
funções exigem profissionais com 
diversas habilidades, entre elas, visão 
sistêmica, iniciativa e a agilidade, 
tendo em vista o dinamismo da 
atividade portuária.

No décimo quarto capítulo da série “o 
trabalho de cada um”, vamos conhecer 
a área de Meio Ambiente, inserida 
dentro do Departamento de Recursos 
Humanos, que também abriga os 
profissionais da área de Segurança do 
Trabalho, que vimos na edição anterior.

Responsável pelo controle ambiental e 
pelos aspectos sanitários do Terminal, 
a área de Meio Ambiente atua na 
mitigação dos impactos ambientais 
decorrentes da atividade portuária 
por meio de monitoramentos e 
controles em conformidade com as 
licenças ambientais e os requisitos 
legais aplicáveis à atividade no 
Terminal. As ações garantem a 
manutenção da certificação NBR/ISO 
14.001/2015 e refletem diretamente no 
comprometimento da Portonave com o 
meio ambiente.

CASE

“O TRABALHO DE CADA UM”

Guilherme Kluge Schetinger iniciou 
na Portonave como estagiário na área 
de Meio Ambiente ao final do ano 
de 2011 e após dois anos de muito 
aprendizado, foi efetivado como auxiliar 
administrativo. Passado um ano e meio 
nesta função, foi promovido a analista 
de Meio Ambiente desde então ocupa 
esta posição. “Para mim, naquela época, 
iniciar as atividades em uma empresa 
de grande porte com representatividade 
no cenário em que atua, gerou grande 
expectativa e ansiedade, pois até o 
momento, não havia atuado diretamente 
na área ambiental em uma empresa”, 
relembra. Atualmente Guilherme 
afirma que o sentimento é de orgulho 
e gratificação em fazer parte da 

equipe de colaboradores Portonave, que 
na sua avaliação, é uma empresa que 
busca efetivamente o desenvolvimento 
sustentável do seu negócio.

No seu dia a dia, suas atividades estão 
voltadas ao controle e gestão dos aspectos 
e impactos ambientais da operação do 
Terminal, que buscam o aprimoramento 
dos processos. Ele também acompanha 
e garante o suporte da manutenção das 
licenças ambientais, gerencia os contratos 
dos prestadores de serviço e terceirizados, 
elabora relatórios técnicos para os órgãos 
intervenientes, acompanha os processos 
de requisitos legais aplicados à atividade 
no porto e analisa os indicadores de 
desempenho ambiental do Terminal.

(PARTE III – MEIO AMBIENTE)

Guilherme busca transmitir o 
espírito de equipe, já que o bom 
desempenho ambiental da Portonave 
está totalmente relacionado com 
o comprometimento de todos os 
colaboradores e terceirizados que 
atuam na empresa. “A dica que eu 
dou para quem trabalha conosco é 
buscar o aperfeiçoamento constante, 
pesquisar novas práticas e ações no 
mercado que possam ser aplicadas à 
nossa atividade”, comenta. Nos planos 
futuros, ele quer seguir contribuindo 
com a manutenção dos padrões 
ambientais e de sustentabilidade, 
com o objetivo final de transformar 
o terminal em referência no aspecto 
ambiental e desempenho portuário.
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Jovem Aprendiz inicia nova turma

Projeto dançando Além do CEu inicia nova edição

O programa Jovem Aprendiz abriu o processo seletivo para 
a formação de uma nova turma. Ao todo, 160 adolescentes se 
inscreveram, e os selecionados irão fazer os cursos de Aprendizagem 
Industrial em Eletricista de Manutenção ministrados pelo Senai 
Itajaí e de Rotinas Administrativas, com carga horária na Portonave 
e no Senac. O programa contempla também vagas reservadas para 
parentes dos colaboradores, que foram aprovados no Programa. Eles 
receberão bolsa de estudos e seguro de vida. 

O Jovem Aprendiz tem o objetivo de capacitar adolescente por meio 
da vivência prática do mercado de trabalho, aliada à teoria adquirida 
na instituição de ensino. Com isso, a empresa garante o ingresso de 
estudantes do Ensino Médio no mercado de trabalho, contribuindo  
para o desenvolvimento de suas habilidades e competências. 

A iniciativa serve como trampolim para uma promissora carreira 
profissional. A Portonave já contou com a participação de 128 jovens 
desde o início do programa, em 2008 e a média de efetivação dos 
alunos é de 43%. É o caso de Juciele Hoffmann, que atualmente é 
auxiliar contábil. Ela entrou na empresa em 2013, onde fez o curso 
de Rotinas Administrativas. “Fiquei sabendo do Jovem Aprendiz na 
escola em que estudava. Quando comecei, frequentava a escola no 
período da manhã e na parte da tarde estava aqui na Portonave ou no 
Senac, aprendendo todos os conhecimentos técnicos que praticava 
aqui dentro da empresa.

DESTINO
Quando terminou o Ensino Médio, Juciele ingressou no curso de 
Ciências Contábeis. Logo depois, ficou sabendo de uma vaga de 
estágio para a área de Contabilidade na Portonave. “Decidi enviar 
um e-mail para saber mais sobre o processo seletivo, e para minha 
surpresa vi uma mensagem do RH me convidando para participar da 
seleção! Fiquei imensamente feliz pela oportunidade e me dediquei 
ao máximo! Dois meses de estágio e fui efetivada.”

Segundo ela, certamente o Jovem Aprendiz abriu várias portas. 
“Cresci muito profissionalmente e posso afirmar que sim, que se 
não tivesse sido pelo programa, minha vida teria sido diferente”. O 
conselho que Josiane dá pra quem se inscreveu é ter consciência de 
que podemos fazer a diferença e contribuir com o crescimento da 
empresa. “São muitos os que desejam estar aqui, então se você está, 
não desperdice a gigantesca oportunidade que lhe foi dada de fazer 
parte da família Portonave.”

O espetáculo “Infância sem Trégua – A Arte Transforma”, marcou 
a estreia da segunda edição do Projeto “Dançando além do CEU”, 
realizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Navegantes 
com o apoio das empresas Portonave e MSC e a parceria com o 
Centro Integração Empresa e Escola (CIEE).

O evento foi realizado no Centro de Artes e Esportes Unificados 
(CEU), no bairro Nossa Senhora das Graças, no dia 4 de 
setembro. A apresentação abordou questões como trabalho 
infantil e direito da criança e do adolescente, usou a dança como 
forma de demonstrar como a negligência e o abandono podem 
comprometer o desenvolvimento social e afetivo dos pequenos.

O Projeto é realizado nas dependências do Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU), todas as terças e quintas, nos períodos matutino e 
vespertino. Ao todo, participam cerca de 25 crianças e adolescentes 
e novas apresentações estão previstas em outras cidades como 
Bombinhas, Florianópolis, Piçarras, Penha e Joinville.

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

ExIgêNCIAS DO PROgRAMA
•	 Ser morador de Navegantes;
•	 Estudar em escola pública no município;
•	 Ter entre 16 e 18 anos;
•	 Estar cursando o 2º ano do Ensino Médio em 2017;
•	 Ter renda per capita familiar inferior a um 

salário mínimo.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Equipe de corrida faz bonito em São Francisco do Sul

Portonave presente nas escolas no 
mês de aniversário do município

Tenha uma vida financeira tranquila

A Portonave conquistou bons resultados na 14ª Volta de São 
Francisco do Sul. Ao todo foram 14 colaboradores, entre eles o 
diretor-superintendente Administrativo, Osmari de Castilho Ribas, 
que participaram da prova, realizada no dia 2 de setembro. Os atletas 
se revezaram nos 90km de prova, divididos em dois grupos. Eles 
fazem parte da Equipe de Corrida da empresa, treinados por Fábio 
Pierry. Na categoria Aberta, eles ficaram em 5º lugar, entre os 15 que 
completaram a prova. Na categoria Aberta Mista, conquistaram a 12ª 
posição, entre as 26 equipes participantes. 

Considerado um dos principais eventos esportivos da região e uma 
das provas de trail run mais respeitadas do país, o percurso passa 
por trechos de asfalto, estrada de terra, areia fofa e travessias de rios, 
completando a volta em São Chico. O desafio tem início no tradicional 
Mercado Público do município. Os 15 trechos com as mais diversas 
dificuldades e distâncias podem ser percorridos em trio ou em equipes 
de no máximo sete pessoas, nas categorias: Aberta, Aberta Mista, 
Feminina, Veterana, Participação, Trio Masculino, Trio Feminino, Trio 
Misto, Trio Veterano e Francisquense. 

No dia 26 de agosto, o município de Navegantes comemorou 55 
anos. Há 10 anos fazendo parte da cidade, a Portonave foi convidada 
para participar de celebrações em duas escolas. Dia 24, no Centro de 
Educação Municipal Professora Clarinda Maria Gaya, uma turma de 
48 crianças de 3 a 4 anos de idade soube um pouquinho mais sobre o 
porto com a assistente de SGI Cristiane Ermínia Inácio. 

Já no dia 31 de agosto, a Escola Municipal de Educação Infantil 
Professora Natalina Isabel do Amaral, promoveu uma noite especial 
com os pais e alunos, com a realização de um desfile para falar de 
pontos turísticos e empresas marcantes da cidade. A analista de 
Comunicação Melissa Aragão de Souza representou a Portonave e 
levou coletes e capacetes para os pequenos desfilarem.

Neste mês, o Express traz mais um tema 
sobre Educação Financeira, as crenças 
limitantes sobre dinheiro e riqueza. São 
todos os ensinamentos que recebemos 
durante a vida que podem estar limitando 
nossa atitude com relação ao dinheiro. Se 
temos uma crença negativa sobre dinheiro, 
provavelmente não tomaremos as atitudes 
que vão nos fazer conquistar mais dinheiro. 

LIVRE-SE DAS CRENÇAS LIMITANTES
1. Dinheiro é a raiz de todo mal
Madre Teresa de Calcutá angariou 

milhões de dólares em recursos para 
causas nobres. Com muito dinheiro, ela 
conseguiu fazer o bem.

2. Se você não nasceu rico, 
provavelmente nunca será rico. 
As estatísticas põem por terra essa 
afirmação. Segundo relatório de 2011 da 
consultoria Capgemini, 16% dos milionários 
do mundo são herdeiros. Os outros 84% 
construíram sua fortuna do zero!

3. Não dá pra ficar rico com o país/
economia do jeito que está!

A crise de uns pode ser a oportunidade para 
outros. O velho ditado que diz: “enquanto 
uns choram, outros vendem lenços” 
faz todo sentido. Busque inspirações 
e veja histórias de outras pessoas que 
prosperaram nos últimos anos.

4. Investimento é para quem tem 
dinheiro
A história funciona ao contrário. Primeiro 
é preciso cuidar do seu dinheiro e investir 
para depois ficar rico. Se você tem           
R$ 100,00 ou 50,00, comece. O importante 
é poupar uma parte do que se ganha. 

A prova é considerada um dos principais eventos esportivos da região
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A quarta edição do Workshop de 
Direito Aduaneiro, Marítimo e 
Portuário recebeu os representantes 
do Ministério dos Transportes, Felipe 
Nogueira Fernandes (coordenador-
geral de transportes aquaviários) 
e Fábio Lavor Teixeira, (gerente de 
projetos do departamento de parcerias 
da secretaria de fomento e parcerias) 
no último dia 1º de setembro em Itajaí.

O evento foi promovido pela Comissão 
de Direito Aduaneiro, Marítimo e 
Portuário da Subseção da OAB de 
Itajaí e pela Comissão de Direito 
Marítimo e Portuário da OAB 
Seccional Santa Catarina. Entre os 
temas abordados, o Decreto 9048/17 e 
seus impactos na atividade portuária, 

que muda o prazo e formato dos 
arrendamentos portuários. Sobre os 
temas aduaneiros, o evento contou 
com a Presença de Ex-Julgadores 
do CARF (Conselho Administrativo 
Recursos Fiscais) e um Auditor 
Fiscal.

A programação também contou 
com a participação do Diretor-
superintendente Administrativo 
da Portonave, Osmari de Castilho 
Ribas, e do gerente Jurídico, 
Diego de Paula, que fez parte da 
organização do evento. O workshop 
teve a participação de estudantes, 
profissionais da área, vindas dos 
Estados vizinhos e membros da 
Comissão da OAB de Brasília. 

Portonave participa de 
Workshop de direito Aduaneiro

FORMATURA

•	 Fabricio Machado Masoti (Operacional) se formou em Logística 
em 27/05/2017.

•	 Maicon Ricardo dos Santos (Operacional) fez pós-graduação em 
Logística Estratégica de Operações em 22/10/2016.

•	 Silvio Stepaniak (Operacional) se formou em Logística em 
11/08/2017.

Nascimento

•	 Renato Ramos Damasceno (Operacional) foi pai de Thalysson 
da Cunha Damasceno dos Santos Silva em 16/08/2017.

•	 Por Alexandre Flores Ribeiro e Maristela Bernardino (ambos do 
Operacional) foram pais de Marily Bernardino Ribeiro da Rocha 
em 22/08/2017.

•	 Marcos Aurélio Casagrande (Manutenção) foi pai de Ana Laura 
Casagrande em 28/07/2017.

•	 Leandro Moises Barboza (Gate) foi pai de Livia de Oliveira 
Barboza em 25/08/2017.

•	 Antônio Luiz Lamb de Souza (Operacional) foi pai de Mateus 
Luiz Porfirio de Souza em 31/08/2017.

•	 Dorlei Filgueira (Operacional) foi pai de Julya da Silva Filgueira 
em 09/09/2017.

•	 Altair Fritzen (Armazém) foi pai de Luiz Gustavo Mettler Fritzen 
em 12/09/2017.

•	 Luis Alberto Knak (Segurança) foi pai de Heloisa Reicharts 
Knak em 22/08/2017.

•	 Rean Brainer Lourenço (Manutenção) foi pai de Henri Lourenço 
em 14/09/2017.

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

departamento de 
Manutenção realiza 
treinamento
Para garantir maior segurança e eficiência, os 
colaboradores são atualizados e capacitados 
constantemente. No final de agosto, o Setor 
de Manutenção Mecânica participou de uma 
capacitação de 45 horas, distribuídas em teoria 
e prática para a familiarização dos motores 
Cummins QSB6.7 e QSM11. O treinamento 
foi realizado na área de Manutenção, onde os 
participantes atuam.

O treinamento foi ministrado pelo instrutor da 
Cummins Motormac, Airton Machado, para os 22 
colaboradores da manutenção mecânica e teve 
como objetivo capacitar os manutencionistas 
e aperfeiçoar os conhecimentos sobre a 
manutenção de motores diesel. A atualização 
garante a melhora dos serviços prestados nos 
equipamentos de movimentação portuária.
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