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PORTONAVE COMEMORA 10 ANOS
Terminal completa uma década de operação, relembrando 
momentos importantes do passado e com foco no futuro



“Completamos no último mês de outubro, 10 anos desde o início das nossas operações. 
Neste espaço de tempo, temos atuado em um cenário de crescimento acelerado da 
atividade portuária, sobretudo em nosso Estado, e isto tem exigido a todo instante 
mais qualificação e investimentos.

É cada vez mais intensa a necessidade de se perseguir a especialização, desenvolver 
soluções criativas, de se adaptar e se reinventar constantemente. Assim, é 
fundamental contar com uma equipe ágil, focada em resultados, interessada e com 
capacidade para inovar. Além da experiência e do aprendizado contínuo é preciso 
aprender coisas novas, enxergar a proporção dos desafios que teremos pela frente e 
encaminhar soluções eficazes. Com muita energia e ancorados nos nossos valores, 
seremos capazes de manter o elevado padrão de eficiência, bons resultados e a 
qualidade que tem nos caracterizado.

Ao longo da nossa jornada, desenvolvemos estratégias, ideias e conceitos para 
construir um Terminal de destaque. Ao longo deste tempo, superamos também 
conflitos e decepções. Mas, sobretudo, decidimos acreditar juntos, evoluir e 
transformar em busca de um propósito comum. O tempo todo fomos, e assim 
continuaremos, responsáveis por seguir, com muita energia, inventando caminhos 
que nos levem a resultados surpreendentes. Onde as ideias e o diálogo superem 
as barreiras, desenvolvam um ambiente de confiança e nos permitam continuar 
a construir uma empresa, e uma carreira, ágil, atualizada e pronta para o futuro. 
O momento do nosso negócio indica que ainda teremos pela frente muitas 
oportunidades para avançar.

Infelizmente, o último mês foi também de muita frustração. Nos despedimos do 
“Rafa” e do “Seu” Paulo, que nos deixaram de forma prematura. A convivência e a 
contribuição destes profissionais influenciaram de maneira muito positiva todos 
aqueles que tiveram o privilégio do convívio. Que o exemplo deixado possa nos gerar 
aprendizado e evolução.

Embora o momento seja de dor, precisamos 
fortalecer o sentido de continuar 
navegando com segurança e confiança. 
Que os nossos colegas descansem em 
paz. Embora, a lembrança e a saudade 
permaneçam como nossas companheiras.”

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

Produtos químicos e fertilizantes 
são destaques na movimentação

Navegantes é o terminal portuário que 
mais importa itens pertencentes à NCM 
28 - 38 em Santa Catarina. A numeração 
inclui, além de químicos, farmacêuticos e 
fertilizantes, qualquer produto derivado 
que contenha esse tipo de substância. 
Por exemplo, um airbag que contém um 
pequena quantidade de pólvora para ser 
acionado, pilhas de brinquedos, entre 
outros itens que devem ser contabilizados 
adequadamente dentro da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM), código 
de oito dígitos estabelecido pelo 
Governo para identificar a natureza das 
mercadorias.

No acumulado do ano, a Portonave 
representou 54% de mercado em Santa 
Catarina, um crescimento de 38% quando 
comparado com 2016. Na Região Sul, o 
aumento foi de 112.671 TEUs em 2016 

para 133.934 TEUs em 2017, ou seja, 19% 
a mais que 2016. No geral, no Estado, 
o crescimento na importação destes 
produtos foi de 21% e, no Brasil, em 2017, a 
movimentação ultrapassou 512.044 TEUs, 
uma elevação de 23% em comparação com 
o ano passado.

FATOREs
Diversos fatores colocam o Terminal 
como protagonista da movimentação 
no Estado. A localização estratégica da 
Portonave, a proximidade de unidades 
fabris consumidoras destes insumos e 
a cadeia logística integrada colaboram 
para os bons resultados. Além disso, os 
benefícios fiscais dados ao importador 
pelo Estado de Santa Catarina também 
servem como incentivo para que a 
commoditie cresça em participação.

NAvEgANTEs 
NA FRENTE

(em TEUs)

PORTOS 
CATARINENSES 2017 2016

NAVEGANTES 31.581 22.881

ITAPOÁ 21.993 19.277

ITAJAÍ 4.119 4.845

IMBITUBA 330 0

SÃO FRANCISCO 
DO SUL 0 831

TOTAL GERAL 58.023 47.834
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M E R C A D O

No final de setembro, a Iceport, Câmara Frigorífica da Portonave, 
recebeu a primeira auditoria estrangeira para manutenção de 
habilitação de mercado. A equipe, composta por quatro profissionais 
da entidade governamental e do Departamento da Agricultura da 
República das Filipinas selecionou o  Terminal por ter efetuado 
um volume considerável de exportações para o país com CSIs 
(Certificado Sanitário Internacional) emitidos pelo nosso SIF 811. 

Na auditoria, foram avaliados os fluxos e procedimentos 
operacionais que garantem a qualidade, rastreabilidade, 
segurança e confiabilidade dos produtos exportados para as 
Filipinas que passam pela Iceport. “Eles emitiram o documento 
chamado Foreign Meat Establishment Inspection Report (FME 
IR) que atesta que o terminal frigorífico está de acordo com 
todas as observâncias pertinentes na auditoria, nos mantendo e 

reafirmando nossa habilitação de exportação para o país asiático”, 
comemora Alfredo Pacheco, Diretor Operacional da Iceport.

A indicação é orientada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e Associação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA). “A escolha da Iceport tem um significado estrategicamente 
muito importante, pois nos dá visibilidade neste segmento de 
mercado, gerando mais confiabilidade dos nossos clientes em 
trabalhar conosco”, esclarece Pacheco. 

Ele complementa que quanto mais habilitações a Iceport possuir, 
mais oportunidades e novos nichos de mercados podem ser 
operados. “Está prevista para este ano ainda a Missão do Chile, 
onde a Iceport está na lista de estabelecimentos “sifados” que serão 
auditados”, afirma.

Iceport recebe 
auditoria das 
Filipinas

Mudança na linha na Europa 
traz novas perspectivas

Novidades nas linhas marítimas da 
Portonave. A Hapag Lloyd iniciou uma 
parceria com a MSC, formando assim o 
New NWC. O serviço iniciou no último 
dia 25 de outubro com a atracação do 
navio MSC Arica.

A mudança representa aumento nos 
volumes de importação e exportação 
devido às escalas adicionais em nosso 
terminal (escalas Norte e Sul). Também 
aumenta o número de navios no Serviço, 
que agora conta com 10 embarcações, 
sendo cinco navios da MSC e outros 
cinco do armador Hapag Lloyd.
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A Portonave recebe universidades, escolas, 
instituições e empresas para diversas visitas 
técnicas e acadêmicas. O intuito é apresentar 
a estrutura e as operações do Terminal 
e aproximar a comunidade. Em outubro, 
recebemos os seguintes visitantes: 

•	  11 dE OuTubRO – Alunos do curso de 
Logística e Administração da Universidade 
Dom Bosco, em Cuiabá;

•	  13 dE OuTubRO – Alunos do curso Técnico 
de Administração e Logistica do Colégio 
Estadual Santo Agostinho e do Colégio 
Estadual Jardim Porto Alegre; 

•	  18 dE OuTubRO – Alunos do Curso de 
Engenharia Naval da UFSC;

•	  19 dE OuTubRO – Alunos do Curso Técnico 
de Segurança do Trabalho do Instituto Federal 
Catarinense (IFC), de Camboriú;

•	  23 dE OuTubRO – Alunos do Curso 
Profissionalizante de Operações Logísticas 
da FEAPI, de Itajaí;

•	  26 dE OuTubRO – Alunos da matéria 
de Logística, do Curso de Engenharia de 
Produção, da Uniasselvi, de Timbó;

•	  27 dE OuTubRO – Alunos do sétimo ano 
da Escola Municipal Oswaldo dos Reis, de 
Itapema;

•	  28 dE OuTubRO – Alunos do Curso Técnico 
em Segurança do Trabalho do Instituto 
Federal Catarinense (IFC), de Fraiburgo. 

P A s s O U  P O R  A Q U I

Polícia holandesa visita o Terminal
Com o intuito de conhecer a Portonave, 
e principalmente o processo de 
segurança portuária, policiais 
holandeses vieram pela primeira vez 
ao Terminal. Eles ouviram comentários 
positivos sobre a empresa feitos pelo 
Adido da Bélgica no Brasil, Kurt Cyriel 
August Boudry (5º da esquerda para 
direita). Participaram da visita também 
policiais federais de Brasília e do 
Núcleo de Polícia Marítima (Nepom) 
de Itajaí. A visita teve ainda o intuito 
de entender o processo de verificação 
de cargas, uma vez que o Brasil é um 
ponto de embarque de cocaína para 
estes países.
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C A P A

Portonave 
comemora 
10 anos de 
operação
A Portonave comemorou com os 

seus colaboradores uma década de 
operação com muita música, diversão 
e alegria. No último dia 22 de outubro, 
o pátio do estacionamento do Terminal 
recebeu a Camerata Florianópolis e a 
banda dazaranha, que juntos promoveram 
um espetáculo musical único, que mistura 
a delicadeza da música clássica com a 
animação da banda florianopolitana. 
Após o show, Moriel, o vocalista da banda 
“encarnou” no manézinho darcy e fez a 
plateia rir com os seus causos.

No espaço, além do show, foi montado 
um food park com diversas opções 
gastronômicas, cabine fotográfica, 
brinquedos e distribuição de balões para 
os pequenos. No discurso de abertura, o 
diretor-Superintendente Administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas e o diretor-
Superintendente Operacional, Renê 
duarte e Silva Júnior reforçaram que 
o sucesso de dez anos do Terminal só 
foi possível que graças à dedicação e 
empenho de todos fizeram e fazem da 
Portonave uma empresa referência para o 
setor portuário.

vEJA IMAgENs DA FEsTA!
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Banda dazaranha e Camerata Florianópolis, toCando em harmonia durante a 
apresentação que empolgou a plateia presente no dia 22
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C A P A

a Festa reuniu os ColaBoradores e 
Familiares durante a tarde de domingo, que 

aproVeitaram a Variedade gastronômiCa 
do Food park montado no loCal, tiraram 

muitas Fotos e se diVertiram nos 
Brinquedos Com os pequenos
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o evento homenageou todos aqueles 
que, nos últimos dez anos, foram 

responsáveis pelo sucesso do terminal

o maestro JeFFerson della roCCa Comandou o espetáCulo musiCal
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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

ÁREA dE 
MANuTENÇÃO CIVIL

CAPÍTULO 17

Ao todo, a equipe é composta de 24 
pessoas, sob o comando do Supervisor 
de Manutenção Civil que coordena 
o Técnico de Manutenção Civil, três 

QUANTAs PEssOAs TRABALHAM 
NA áREA? 

QUAL A FORMAçãO/HABILIDADEs 
NECEssáRIAs MÍNIMAs PARA 
TRABALHAR NEsTE sETOR?
As habilidades necessárias para trabalhar 
no setor são práticas. Ou seja, além de 
conhecimento técnico, é necessária 
experiência prática nas diversas 
atividades que a manutenção realiza. 

Este é o décimo sétimo capítulo da 
série e apresenta a área de Manutenção 
Civil, setor essencial para que todas as 
outras áreas e atividades da Portonave 
sejam sempre realizadas com eficiência 
e êxito. Vamos conhecer mais detalhes 
sobre este trabalho desenvolvido.

A missão dessa área é garantir as 
condições técnicas adequadas das 
instalações e da infraestrutura das áreas 
operacional e administrativa, por meio 
da técnica e da engenharia, respeitando 
as melhores práticas de segurança e as 
normas vigentes.

Entre as diversas responsabilidades 
dessa área estão: fazer a manutenção 
predial (pintura, hidráulica, elevadores, 
mobiliário, etc.) do Gate, prédio 
administrativo, refeitório, vestiários, 
Armazém, das balanças rodoviárias, 
oficinas, almoxarifados, das estações 
elevatórias de esgoto e de tratamento de 
água, da rede preventiva de incêndio, do 
pátio de contêineres, manter as defensas 
em ordem, fazer a pintura viária, manter 
as plataformas reefers em ótimo estado, 
garantir a qualidade da limpeza do 
asfalto, do canal de drenagem, fazer a 
coleta seletiva de lixo, entres outras ações 
que deixem o terminal impecável. A área 
também é responsável pela integridade do 
perímetro da empresa (muros, cercas, etc.).

CAsE

“O TRABALHO DE CADA UM”

COMO EsTá EsTRUTURADA A 
áREA?

QUAIs As REsPONsABILIDADEs?

posso dizer, por exemplo, que meu 
gestor é meu amigo também, sabe 
ver a necessidade do setor. Além 
disso, a equipe é excelente, todos 
compartilham suas experiências.”

Ele complementa que o aprendizado 
é constante pra quem tem vontade. 
“Gosto muito do que faço, aprendi muito 
na manutenção predial e é um orgulho 
trabalhar na Portonave. Para mim, é uma 
segunda família, meu uniforme significa 
uma farda, demonstra que eu trabalho 
em uma grande empresa que reconhece 
seus colaboradores.” 

O auxiliar recorda de grandes trabalhos 
que participou na Portonave, entre 
eles a participação no Projeto Contém 
Cultura, iniciativa que rodava os 
municípios do Estado. “Íamos montar 
barracas, lonas, ajudava a preparar os 
locais para o contêiner chegar. Foi uma 
experiência muito interessante”, lembra. 
Hoje, no seu cotidiano, ao entrar no 
Terminal é hora de checar as Ordens de 
Serviço pré-solicitadas e sair para fazer 
a manutenção necessária em todas as 
áreas do Terminal. Ele também atende 
a Central de Triagem de Resíduos, 
apoiando o setor de Meio Ambiente 
e colaborando com a destinação 
adequada dos resíduos sólidos. 

Sobre a importância do trabalho da 
manutenção dentro do Terminal, Fábio 
faz um comparativo: “Nós somos 
aqueles que puxam as cortinas do 
teatro. Atuamos para que tudo funcione 
corretamente nos bastidores. Se não 
tiver pátio limpo, não tem caminhão que 
passe, se não tiver cadeira funcionando, 
não tem como outras pessoas 
trabalharem. Tudo passa pela gente.”

Para o futuro, os planos são certos. “Fiz 
vários cursos aqui dentro, me aprimorei 
e quero ficar mais tempo na minha área. 
É reconfortante saber que tenho essas 
oportunidades, isso faz a diferença.”

Fabio José Gruner, auxiliar de Manutenção 
Predial, atualmente, é um dos colaboradores 
mais antigos da área de manutenção civil. 
Foi contratado em 2009 e, no início, fazia 
um pouco de tudo, como cuidar dos espaços 
administrativos e do pátio do Terminal. “Eu 
vim da área de hotelaria e tudo foi diferente 
para mim no início. Fiquei meio assustado 
com os equipamentos, nunca tinha ficado 
perto de um navio”, relembrando que 
rotineiramente está próximo a contêineres e 
grandes embarcações. 

Segundo Fábio, a recepção da equipe 
foi muito boa. “Sempre fui muito bem 
tratado por todos e aos poucos fui 
conhecendo todos os setores. Hoje 

planejadores de controle de manutenção, 
um mestre de obras, dois profissionais 
responsáveis pela parte hidráulica, três 
pessoas que cuidam das caldeiras, outras 
três que cuidam da pintura viária, além de 
dez pedreiros, pintores  e auxiliares.
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FORMATURA

•	 Paulo Roberto Deschamps (Financeiro) fez pós-graduação em 
Gestão de Negócios em 20/09/2017.

•	 Ricardo da Silva (Operacional) se formou em Processos 
Gerenciais em 06/10/2017.

Nascimento

•	 Roberto Kend Ribeiro (Operacional) foi pai de Iago Kend Borges 
Ribeiro em 15/10/2017.

•	 Marlon Silva de Jesus (Armazém) foi pai de Arthur Ignácio de 
Jesus em 22/09/2017.

•	 Clauber Mattos (Operacional) foi pai de Cecilia Mattos em 
11/10/2017.

•	 Roger Silvio Ferreira (Manutenção) foi pai de Benicio Rodrigues 
Ferreira em 19/10/2017.

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

H O M E N A g E M

EXCEPCIONALMENTE NO MÊS DE OUTUBRO, NÃO HOUVE CAFÉ DOS ANIVERSARIANTES. 

O CAFÉ DOS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO SERÁ CELEBRADO JUNTO COM OS 
ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO, NO FINAL DO MÊS.

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

Ferramentas 
ajudam a 
economizar
A Educação Financeira mais uma vez é tema do Express. 
Nesta edição, trouxemos algumas ferramentas que irão 
ajudar a organizar melhor a vida e tornar o controle de 
gastos um hábito simples e fácil. São aplicativos e cursos 
que nos incentivam a nos relacionar melhor com o dinheiro. 

Quatro aplicativos para controlar as finanças

Guia bolso
O gerenciador de finanças pessoais Guia Bolso faz 
sucesso na web, pois automaticamente obtém, de forma 
segura, dados do seu extrato bancário. Para IOS e 
Android.

Minhas Economias
Pode ser usado tanto no desktop como no celular. O 
usuário cadastra despesas, receitas e transferências, agenda 
transações e pagamentos, entre outras funções. Para IOS e 
Android.

Organizze
Para quem gosta de cadastrar manualmente cada gasto 
e ter um controle maior das finanças, este app é bem 
didático e pode ser usado sem estar conectado à internet. 
Para IOS e Android.

Planilha do IdEC
O Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC) oferece 
uma planilha completa que promete ajudar as pessoas a 
organizar contas, combater o endividamento e se educar 
financeiramente. Acesse: https://www.idec.org.br

Cursos gratuitos de Educação Financeira

CVM Educacional
O Governo Federal, por meio da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), oferece cursos de Educação Financeira 
gratuita para todos, com o objetivo de disseminar a 
educação financeira e o investimento consciente. Acesse: 
cursos.cvm.gov.br/

Turma da bolsa
A BM&FBOVESPA criou a “Turma da Bolsa”, um 
programa de educação financeira para que crianças de 7 
a 10 anos aprendam sobre o tema por meio de conteúdos 
lúdicos e criativos. Acesse: http://www.bmfbovespa.com.br

Fundação Getúlio Vargas
Oferece cursos online e gratuitos de finanças pessoais 
que ajudam organizar o orçamento familiar, fazer 
investimentos, planejar a aposentadoria e gastar 
conscientemente. Visite: http://www5.fgv.br

Dois colaboradores nos deixaram de forma prematura neste último 
mês. Para honrar seus nomes e guardar na memória a importância de 
cada um para a Portonave, convidamos seus colegas de trabalho para 
deixar algumas palavras para Paulo Roberto da Silva e Rafael Dorival.

Coração bom
“Conhecia o Sr. Paulo há 6 anos, éramos amigos, 
todos estávamos sempre juntos. Na última festa 
que estivemos juntos, me contava com alegria 
das recentes conquistas, do carro novo que 
tinha acabado de comprar e dos planos de viajar 
com a esposa nas férias. Foi tudo muito triste e 

a saudade uniu mais ainda a equipe. Porém, tenho certeza de que o 
carinho e as lembranças das coisas boas dele, do coração bom que ele 
tinha, isso fica com a gente sempre.”

José Sergio, companheiro de equipe

Homem de fé
“No nosso dia a dia, eu e o Rafa conversávamos 
sobre trabalho, família e principalmente, 
compartilhávamos nossa fé em Cristo. Ele era 
muito alegre, extrovertido, prestativo, conversava 
com todos, perguntava como podia melhorar, 
além de falar dos sonhos de crescer na empresa, 

de operar equipamentos maiores. O que nos conforta é que ele seguiu, 
conforme o versículo da Bíblia, em Timóteo 4:7: ‘Combati o bom 
combate, fiz a carreira, guardei a fé’. E foi isso que ele fez.”

 Anderson Souza Nunes, amigo e colega de trabalho

Outubro é o mês de 
conscientização para a prevenção 
do Câncer de Mama e mais uma 
vez o Terminal de Navegantes 
colabora com a causa. Além da 
campanha de divulgação que 
circulou nos murais, nas TVs e na 
intranet, algumas colaboradoras 
usaram durante o mês a camiseta 
alusiva ao tema. 

Outubro Rosa
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