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Ao iniciarmos um novo ano, renovamos a oportunidade de 
transformar, de aprender e de buscar um patamar mais elevado. 
Nas empresas, conseguir melhores resultados depende sempre de 
uma ação coletiva. Proporcionar condições para a empresa crescer, 
otimizar os recursos e aumentar a produtividade são desafios 
permanentes. A sustentabilidade empresarial é resultado de 
evolução, da capacidade de explorar o potencial do negócio.

Assim, ferramentas adequadas de gestão, equipe preparada, 
com visão ampliada e atitude na busca dos melhores caminhos 
contribuem para resultados consistentes e sustentáveis. A 
cada instante, é preciso refletir sobre o cenário, reforçar as 
características positivas, estar conectado com as boas práticas 
e conduzir as mudanças necessárias para a construção de uma 
organização eficiente e comprometida. 

Todos têm um papel importante na definição de soluções 
abrangentes. É preciso estar próximo para encontrar as melhores 
soluções para os problemas que surgirem, para definir as 
melhores diretrizes, os indicadores estratégicos e assim seguir 
transformando ao longo do tempo. Seremos mais eficientes e 
manteremos o padrão de qualidade ao conseguirmos monitorar, 
analisar eventuais restrições, antecipar ações e definir 
estratégias eficazes.

Tenho plena convicção de que 
todos os nossos profissionais 
estão preparados para fazer de 
2018 um ano ainda melhor.

Obrigado e muito sucesso a todos.

portonave.com.br portonaveportonave
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m e r c a d o

Portonave participa do 1º Fórum Regional Estadão

Portonave já 
recebeu mais 
de 600 escalas 
de navios

No dia 05 de dezembro, a FIESC, em Florianópolis, recebeu a 
primeira edição do Fórum Regional Estadão, promovido pelo 
Jornal O Estado de São Paulo. O evento reuniu setor público e 
privado do Estado para falar do cenário e dos desafios para 2018, 
debatendo boas práticas de gestão pública e as oportunidades de 
investimentos e negócio em Santa Catarina.

O diretor-superintendente Administrativo da Portonave, Osmari 
de Castilho Ribas, foi um dos convidados a palestrar no evento, 
participando do painel “Oportunidades de investimentos e 
negócios em SC”, junto com o presidente da FIESC, Glauco José 
Côrte, e o representante da ArcelorMittal, Sandro Sambaqui. A 
Portonave foi convidada para participar do evento por ser um case 
de sucesso como empresa privada, destacando-se no setor por sua 
produtividade e eficiência.

O especialista em finanças públicas e ex-secretário de Assuntos 
Econômicos do Ministério do Planejamento, Raul Velloso, o 
governador Raimundo Colombo e o professor de finanças da FGV, 
Fábio Gallo, foram destaque entre os nomes que palestraram no 
fórum. Mais de 150 pessoas acompanharam os debates na FIESC.

O ano de 2017 foi um ano importante na história da Portonave. 
Foi a comemoração dos 10 anos de operação e atingimento dos 
6 milhões de TEUs movimentados pelo Terminal. De janeiro a 
novembro, 600 escalas de navios foram recebidas e 844.557 mil de 
TEUs foram movimentados. Em 2017, cerca de 1.050 profissionais 
fizeram parte do quadro de colaboradores da empresa.

A Câmara Frigorífica da Portonave – Iceport – teve números 
expressivos no ano que passou. Nos 11 primeiros meses do ano, a 
Câmara movimentou 410.411 toneladas.

A madeira foi o principal produto exportado pela Portonave em 
2017, seguido pelas carnes congeladas, eletrônicos, cerâmica, 
produtos químicos, plásticos e derivados, produtos do setor têxtil, 
eletrônicos, borrachas e derivados de metais.

Ao longo de 2017, foram movimentadas mercadorias de diferentes 
países, em quase todos os continentes. Entre os principais destinos 
de exportação estavam os Estados Unidos, México, China, Arábia 
Saudita, África do Sul e Japão. Em contrapartida, o Terminal foi 
a porta de entrada de mercadorias da China na maior parte das 
importações, seguida pelos Estados Unidos, Índia, Argentina, 
Colômbia, Indonésia e Alemanha.

254.852 193.985
exportação (em Teus) importação (em Teus)
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m e r c a d o

Terminal está entre as maiores companhias do Sul

Portonave presente no fórum nacional 
dos despachantes aduaneiros
A Portonave patrocinou e apoiou a segunda edição do Fórum 
Nacional dos Despachantes Aduaneiros (FNDA), realizado no 
Centreventos em Itajaí, no dia 2 de dezembro. A realização do 
evento demonstra a importância do Complexo Portuário de Itajaí-
Navegantes, que concentra uma cadeia logística completa.

O evento teve como intuito discutir o futuro e desafios da 
profissão. Durante o Fórum, foram abordados temas como 
ações para a defesa da profissão no Brasil e a necessidade de 
modificação na legislação para fortalecer a categoria.

A participação foi importante para promover o relacionamento 
com os despachantes aduaneiros, responsáveis por representar os 
importadores e exportadores que movimentam as cargas no Terminal.

Entre os participantes estavam profissionais do setor, de diversos 
estados brasileiros, que trocaram ideias e experiências sobre as 
responsabilidades da carreira, além de apresentar as boas práticas e 
as tendências para o comércio exterior.

A Portonave é a 2ª maior empresa do sul do País e a 1ª em Santa Catarina 
no setor de transporte e logística, considerando a receita bruta, de acordo 
com o ranking realizado pela Revista Amanhã, em parceria com a PwC 
– PricewaterhouseCoopers. A empresa é o porto mais bem colocado na 
lista. A premiação aconteceu dia 22 de novembro, em Curitiba.

A pesquisa aponta as 500 maiores empresas do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. Na classificação geral, o Terminal Portuário 
ocupa o 22º lugar entre as 100 maiores empresas do estado e a 117ª 
posição entre as 500 maiores do Sul.

Todas as informações trazidas pelo ranking são extraídas de uma 
única fonte: as demonstrações financeiras das empresas listadas. São 
examinadas tanto demonstrações contábeis de grupos quanto de 
empresas individuais.
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Com o objetivo de estreitar o 
relacionamento e prospectar novos 
negócios entre a Portonave e a Inglaterra, 
um grupo de executivos da MSC visitaram 
o Terminal no dia 14 de novembro.  

A gerente de desenvolvimento de negócios 
da América do Sul e Central da companhia 
MSC UK, Laura Bromley, veio ao Brasil 
para checar a estrutura do Terminal e da 
sua retroárea em busca de novos negócios 
para a Inglaterra. Acompanharam a visita 

Marcelo Martins (Gerente – MSC Itajaí), 
Douglas Salviano (Coordenador Comercial 
– MSC Curitiba) e Luís Correia (Gerente 
Pricing – MSC São Paulo). 

Eles foram recepcionados pelo supervisor 
Comercial, Luís Lemos, e pelo analista 
Comercial, Marcos Borba. Entre os assuntos 
tratados, estavam as principais mercadorias 
exportadas e importadas da Inglaterra 
e a possibilidade de expansão de novos 
negócios entre os dois países.

Uma comitiva do Chile veio à Iceport no 
início de dezembro para conhecer o terminal 
frigorífico e discutir a abertura de um 
entreposto comercial do País em Navegantes.  
Durante a visita, eles puderam conhecer 
os procedimentos para a habilitação da 
parceria e ficaram impressionados com a 
estrutura e os processos implantados no 
terminal frigorífico. A Iceport foi o único 
local escolhido para visitação pelo grupo 
estrangeiro em toda região Sul.

A Missão abre portas para o mercado 
chileno, cuja demanda de clientes para 
este tipo de mercado tem grande potencial. 
Recentemente, a Iceport também recebeu 

um grupo das Filipinas, o que demonstra que 
está servindo de modelo para o Ministério da 
Agricultura como entreposto referência para 
recepcionar as missões internacionais. 

Na foto, da esquerda para direita: André 
Koch, supervisor de Logística da Iceport, 
André Luís Varela Baumgartner, fiscal 
federal agropecuário do Ministério da 
Agricutura, Manuel Isaías Neira Campos e 
Gladys Del Carmen Rios Aguilera, fiscais 
agropecuários do Chile, Alfredo Pacheco 
do Amaral Junior, diretor operacional da 
Iceport, Bruno da Costa Vargas, supervisor 
de Operações da Iceport e Camila Di 
Domenico, responsável Técnica da Iceport.

P a S S o u  P o r  a Q u i

Grupos de estudantes conhecem o Terminal

Executivos da MSC visitam a Portonave

Iceport recebe Missão do Chile

Estudantes e professores do curso de 
Administração do Centro Universitário 
FAI (Faculdades de Itapiranga, em Santa 
Catarina) visitaram e almoçaram na 
Portonave no último dia 1º de dezembro. 
Acompanhados do professor e supervisor de 
Produção da Seara Alimentos, Giovani José 

Teixeira, os 37 visitantes foram recebidos 
por Bruno Vargas, Supervisor Operacional 
da Iceport, que fez uma apresentação dos 
procedimentos realizados na Iceport. 

Já no dia 7 de dezembro foi a vez de 16 
estudantes do curso de Despachante Aduaneiro 

da Associação Brasileira de Consultoria e 
Assessoria em Comércio Exterior (Abracomex) 
conheceram e almoçaram no Terminal. 
Eles foram recepcionados por André Koch, 
supervisor de Logística da Iceport e pelo 
supervisor de Documentação da Portonave, 
Roberto Vasques.

ALUNOS DA FAI eSTUDANTeS DA ABRACOMeX
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c a P a

Noite NataliNa 
eNcerra um aNo de 
coNquistas em 2017
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Após quase 12 meses de muito 
trabalho, dedicação, superação e 

comemorações, a Portonave reuniu seus 
colaboradores para mais uma festa: a 
Noite Natalina. O evento foi uma forma de 
agradecer a todos os colaboradores pelo 
compromisso e dedicação em 2017.

A tradicional confraternização contou 
com a apresentação da Fanfarra da 
Escola Municipal Ilka Müller de Mello, 

do Coral do Instituto Portonave, da 
trupe circense Circus Fever e do 
grupo de chorinho Aperta o Passo. Os 
pequenos, além de se divertirem nos 
brinquedos, tiveram a oportunidade de 
ver e conversar com o Papai Noel, que 
chegou fazendo festa no Caminhão de 
Bombeiros.

Durante a festa, os convidados puderam 
saborear diversas delícias, como churros, 

crepes, hot dog, pipoca, algodão-doce 
e picolé, além de registrar o momento 
na cabine fotográfica montada 
especialmente para a Noite.

No discurso de abertura, o diretor-
superintendente Administrativo Osmari 
de Castilho Ribas, agradeceu a presença de 
todos, destacando que 2018 será um ano 
de muitos desafios, mas também de muitas 
oportunidades. 
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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

Promover a educação ambiental e 
despertar o empoderamento das crianças 
e jovens para com o meio ambiente são 
alguns dos objetivos do Projeto Estrelas 
do Mar. Patrocinado pela Portonave, 
por meio do Fundo da Infância e da 
Adolescência, o projeto realizou oficinas 
socioambientais em oito escolas de 
Navegantes durante o ano de 2017. 
No dia 28 de novembro, professoras e 
diretoras foram recepcionadas para um 
café na Portonave para avaliar e fazer o 
fechamento do projeto. 

Participaram do evento também os 
instrutores do Instituto Ilhas do Brasil, 
Daniela Andrade, membro do GTEAN 
(Grupo de Trabalho de Educação 
Ambiental de Navegantes), além da 
Superintendente da Fuman (Fundação 
Municipal do Meio Ambiente de 
Navegantes), Cláudia Angioletti, e do 
Coordenador da Secretaria de Educação, 
Euclides Mendes. Todos destacaram o 
retorno positivo do projeto para os alunos, 
principalmente na sua contribuição em 
formar cidadãos mais conscientes.

Desenvolvido pelo Instituto Ilhas 
do Brasil, o Projeto Estrelas do Mar 

é reconhecido como uma tecnologia 
social pela excelência de suas ações 
ligadas ao protagonismo de crianças e de 
adolescentes que vivem em comunidades 
de pesca artesanal e cidades costeiras 
do Brasil. Em Navegantes, o projeto 
contou com workshops sobre respeito 
ao meio ambiente, cidadania, consumo 
consciente, entre outros. 

Além disso, por meio da doação de 
cartilhas educativas desenvolvidas pela 
Portonave, as crianças aprendem sobre 
as características e a necessidade de 
preservação da área de restinga da praia 
de Navegantes.

Ao todo, foram 64 oficinas e cerca de 
2.640 atendimentos. Entre as unidades 
participantes, seis são municipais: Maria 
Hostim da Costa, Prof. Izilda Reiser 
Mafra, Prof. Rosa Maria Xavier de Araújo, 
Prof. Badia de Faria e Prof. Maria Ivone 
Muller dos Santos. Uma é estadual: São 
José; e uma é particular: Sinergia. Cerca 
de 338 alunos participaram do projeto.

Este é o segundo ano que o Terminal 
patrocina o projeto. Em 2016, 270 crianças 
e adolescentes participaram de 12 
workshops sobre separação de resíduos 
realizados em três escolas municipais de 
Navegantes.

Projeto Futebol de 
Rua promove festival

Projeto Estrelas do Mar 
atende a mais de 300 alunos

Desenvolver as crianças e estimular a cidadania por meio do 
esporte. Estes são alguns dos objetivos do Projeto Futebol de 
Rua, desenvolvido desde março no Cineteatro do Centro de 
Artes e Esportes Unificado (CEU) Holde Scartezini, no Bairro 
Nossa Senhora das Graças, em Navegantes. 

No dia 30 de novembro, o projeto promoveu o II Festival de 
Futebol de Rua, com a participação de cerca de 150 crianças. O 
evento encerrou as atividades do projeto em 2017. O Futebol de 
Rua tem o patrocínio da Portonave, por meio da Lei Federal de 
Incentivo ao Esporte.

O Projeto Futebol de Rua é desenvolvido há 10 anos pelo 
Instituto Futebol de Rua, de Curitiba, e já passou por cinco 
estados. Esta foi a primeira vez que o projeto aconteceu em Santa 
Catarina. O projeto auxilia o desenvolvimento das crianças em 
todas as áreas, buscando o aprendizado por meio da diversão e 
dos bons exemplos, visando à mudança social pelo esporte, onde 
o drible vale mais que o gol e há estímulo ao fair-play.
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O Projeto Onda formou em 2017 45 novas turmas de Oficiais do Bem. 
Agora, as crianças das cidades de Navegantes e Itajaí que participaram 
da ação têm a missão de compartilhar os valores aprendidos com outras 
pessoas. Em 2017, 1.124 crianças de 18 escolas participaram do projeto.

A iniciativa é realizada em diversas etapas. A primeira fase do projeto, 
chamado de Aprendizado, sensibiliza os pequenos sobre o seu papel na 
sociedade. Nos encontros são abordados temas como: Respeito, Igualdade, 
Honestidade, Gratidão, Bondade, Otimismo, Família e Amigos, Estudo e 
Trabalho, Fórmula Mágica, Felicidade e Um mundo melhor. As atividades 
eram realizadas uma vez por semana, durante uma hora por dia. Ao todo, 
foram 12 encontros em que o método de ensino é dinâmico, com vídeos, 
brincadeiras, histórias, entre outros recursos.

Na segunda fase do projeto, conhecido como Responsabilização, as 
crianças participam de uma cerimônia de formatura, onde são nomeadas 
Oficiais do Bem. Após a “graduação”, os alunos promovem a Corrente 
do Bem, idealizando ações com foco na transformação do mundo, como 
por exemplo, campanhas de reciclagem, disseminação de valores com a 
comunidade, arrecadação e doação de alimentos para famílias carentes, 
entre outras atividades. As festas de formatura foram realizadas em quatro 
escolas de Navegantes e uma de Itajaí.

O Projeto Onda, patrocinado pelo Instituto Portonave, foi criado em 2013 e 
formou 179 turmas, somando 4.519 crianças participantes até o momento. 
A ação é realizada em todas as escolas municipais de Navegantes que 
oferecem o 3° ano do Ensino Fundamental. Em 2018, o programa segue 
novamente em Navegantes, além de existir a possibilidade de realizar o 
Projeto nos municípios vizinhos de Penha e Itajaí.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Portonave recebeu 
o Certificado de Responsabilidade Social da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), 
que homenageia as empresas que desenvolvem ações 
e projetos sociais relevantes para os catarinenses. 
Este ano, além da certificação, a empresa conquistou 
o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC.

Em cerimônia na Alesc na noite de 04 
de dezembro, o diretor-superintendente 
Administrativo da Portonave, Osmari de Castilho 
Ribas, recebeu em nome da empresa o trófeu e 
o certificado. Gerentes e colaboradores também 
participaram do evento.

Nesta 7ª edição, entre mais de 90 inscritos, 60 
empresas catarinenses foram certificadas e seis 
receberam o troféu. Na categoria Grande Porte 
foram premiadas a Celulose Irani (indústria) 
e a Portonave (segmento serviços). De Médio 
Porte, levaram troféu a Pré-Vale Pré-Moldados de 
Concreto Ltda. (indústria) e a Nexxera Tecnologia 
e Serviços S/A (serviços). Duas organizações com 
fins não econômicos também foram premiadas, 
o Serviço Social do Comércio – Sesc/SC e a 
Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina 
– Unisul.

A certificação reconhece o esforço de empresas 
privadas e entidades sem fins lucrativos que tenham 
a responsabilidade social incluída em suas políticas 
de gestão, contando com o comprometimento social 
da organização, de seus dirigentes e funcionários.

O troféu é concedido às organizações que obtêm 
os melhores desempenhos na Certificação de 
Responsabilidade Social e o critério de avaliação 
foi o balanço socioambiental relativo a 2016.

Projeto Onda forma 
nova turma de 
Oficiais do Bem

Terminal 
recebe troféu 
da assembleia 
legislativa
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f i Q u e  P o r  d e n T r o

Com o objetivo de colocar as equipes de 
pronta-resposta da empresa em contato 
com a amônia e treiná-los no uso dos 
equipamentos de proteção e adoção 
de medidas de controle, a Portonave e 
a Iceport realizaram um treinamento 
de combate a vazamento de produtos 
químicos, com uso de amônia.

O simulado ocorreu dentro das 
instalações do Terminal, no dia 18 de 
novembro. Participaram do treinamento 
a equipe de Segurança do Trabalho, 
incluindo os bombeiros civis da empresa; 
e os colaboradores da Iceport que lidam 
com maior o armazenamento de amônia; 
brigadistas de emergência da empresa, 

bem como a equipe de socorristas e 
resgatistas contratada.

Para o exercício, o gás foi injetado de 
forma gradual e controlada em um 
contêiner fechado, sempre mantendo o 
cilindro de armazenamento em uma área 
segura. O treinamento foi acompanhado 
em tempo integral por um especialista em 
amônia, com vasta experiência no assunto.

Devido à elevada alcalinidade da 
amônia e o risco ao meio ambiente, foi 
providenciada uma bacia de contenção 
para acúmulo da água contaminada, 
que foi tratada antes de ser liberada no 
ambiente.

Tenha tudo anotado

Na edição 91, abordamos os aplicativos 
e outras ferramentas digitais que 
ajudam no planejamento e controle 
financeiro. Para quem gosta de anotar 
tudo à mão, trazemos um passo a passo 
de como montar um Bullet Journal, 
um caderno personalizado para fazer 
controle dos gastos e controlar as 
tarefas cotidianas em 2018:

Após escolher o tipo de caderno 
preferido, (pode ser um caderno 
quadriculado, pautado, ou tipo 
Moleskine – o ideal é que ele seja 
pequeno e fácil de carregar), escolha 
suas canetas e marcadores coloridos 
(facilita a visualização depois) e vá 
separando e marcando as páginas 
para cada semana (52) ou dias (365), 
conforme for melhor para anotar os 
gastos depois.

Vale deixar uma página para o 
calendário mensal, marcando os dias 
das contas a pagar ou compromissos 
de trabalho. Isso ajuda muito no 
cotidiano, pois ajuda a visualizar o 
mês todo em uma página só e não 
precisa ficar folheando a agenda. É 
importante também deixar páginas 
para as despesas fixas mensais, como 
supermercado, contas residenciais e 
boletos fixos. 

No caderno, além da agenda de 
gastos podemos separar páginas para 
nossos planos, desejos, metas de vida 
e ir riscando da lista a cada coisa 
alcançada. O caderno serve como 
incentivo a poupar. Deixe uma página 
aberta e marque um desejo e todas as 
vezes que uma quantidade de dinheiro 
sobrou no final do mês. Encare como 
um jogo e vá aumentando a quantidade 
a cada mês. No final do ano, é possível 
observar que uma boa quantia foi 
guardada e a meta se tornou algo real. 

Mais detalhes de como montar o seu 
caderno? Esses sites dão o passo a 
passo: www.bolsablindada.com e     
www.vidaorganizada.com

Treinamento com amônia Série
Educação Financeira

Operador da 
Portonave se destaca 
no ciclismo nacional

O operador Pleno Ênio Antônio dos Santos 
conquistou o terceiro lugar no ranking anual 
da Federação Catarinense de Ciclismo, na 
categoria Master. Além disso, ele é o 16º 
lugar no ranking nacional em 2017. Ele 
participa de competições oficiais desde 
os 15 anos quando foi convidado por um 
amigo para integrar um grupo de ciclismo. 
“Aí me apaixonei”, declara. Atualmente, Ênio pedala seis vezes por semana distâncias 
entre 80 a 180 km e participa de muitas provas estaduais. “Tive o prazer de ser duas 
vezes campeão catarinense em uma prova complexa na Serra do Rio do Rastro e venci 
uma prova de quatro dias pedalando Brasil afora junto com atletas de vários lugares. 
“É muito gratificante saber que todo o sacrifício dos treinos é compensado depois. Aos 
que me apoiam, só tenho que agradecer, desde minha família, os amigos e a direção da 
Portonave. Sempre que estou nas estradas, ou em competições, o nome da empresa vai 
ser lembrado.”
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FORMATURA

•	 Jefferson Irineu Souza (Operacional) se 
formou em Logística em 25/08/2017.

•	 Priscila de Souza (Contabilidade) se formou 
em Ciências Contábeis em 29/09/2017.

Nascimento

•	 Juliano Perin (Comercial) foi pai de Marina 
Perin em 13/11/2017.

•	 André Leonam Camilo Costa (Manutenção) 
foi pai de Sofia Farias Camilo Costa em 
11/12/2017.

•	 Marcelo Vicente Guarezi (Planejamento) 
foi pai de Antonella Gregório Guarezi em 
07/11/2017.

•	 Leandro Manoel Rebelo (Operacional) foi pai 
de Lívia Mendonça Rebelo em 06/11/2017.

•	 Edivan Gilberto Moser (Operacional) foi pai 
de Mariana Moser em 13/11/2017.

•	 Diogo Correa Borba (Operacional) foi pai de 
Lina Bervean Corrêa Borba em 26/11/2017.

casamento

•	 Luis Henrique  dos Santos Lemos 
(Comercial) se casou com Vanessa Buzzi 
Lemos em 11/10/2017.

d a T a S  e S P e c i a i S

ANiveRsARiANTes de deZeMBRO

Programa movimentação capacita 
novo grupo de colaboradores

Iniciado em 2015, o Programa Movimentação tem como objetivo desenvolver as 
habilidades dos colaboradores no âmbito técnico e comportamental, tornando-os 
profissionais mais capacitados para lidar com os desafios do trabalho. 

O programa é destinado aos funcionários indicados pelos gestores, aqueles que 
ocupam cargos técnicos especializados e analistas que atendem aos requisitos 
de tempo de casa, escolaridade, e notas na avaliação de competências. Ao todo, já 
foram formados 76 participantes.

Em 2017, além da turma regular, uma nova modalidade de treinamento com 
colaboradores que ocupam funções de liderança nas áreas foi criada para capacitá-
los tecnicamente e desenvolver competências de liderança. 

O cronograma de treinamentos possui uma carga horária média de 90 horas, com 
aulas técnicas voltadas à atividade portuária, além de encontros comportamentais 
com uma consultoria especializada em desenvolvimento humano. O Programa 
conta com a parceria da Univali, que dão aulas de Logística, Transporte Marítimo e 
Gestão de Projetos. 

Durante a capacitação, os gestores da Portonave e Iceport também ministram aulas 
direcionadas ao nosso negócio, tais como Direito Portuário, Gestão Financeira, 
Segurança do Trabalho, entre outros. Para complementar, os responsáveis pelos órgãos 
intervenientes Receita Federal, Anvisa e MAPA são convidados para compartilhar 
experiências com os participantes sobre a atuação dos órgãos na área portuária.

No fim do curso, os participantes elaboram um projeto final com uma proposta 
de melhoria para as áreas da empresa, e os projetos aprovados são colocados em 
prática no ano seguinte.

O brinde do final do ano da Portonave para os 
colaboradores foi um lindo cooler. Os funcionários 
receberam o presente junto com um panetone.

PReseNTe
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Todo dia uma nova chance de 
fazer o melhor, de trocar ideias, 
de mostrar trabalho e provar o 

nosso talento. Seguimos mais um 
ano de uniao e forca.

Um novo ano, uma
nova oportunidade


