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ORGULHO EM 
SER PORTUÁRIO

Colaboradores falam 
sobre o trabalho e a 

profissão em homenagem 
ao Dia do Portuário



Mais do nunca, a maneira de se posicionar dos profissionais atuantes 
no segmento portuário tem sido relevante para que as empresas 
estabelecidas neste mercado se destaquem e se mantenham 
competitivas. As organizações que conseguem desenvolver soluções 
mais rápidas e de menor custo conseguem ser protagonistas e andar 
sempre à frente. Em nosso setor de atuação, onde a competição fica 
cada vez mais intensa, é preciso avançar e de forma acelerada.

Neste contexto, todos os profissionais que sustentam a estrutura do 
nosso negócio precisam estabelecer uma trajetória transformadora, 
identificar oportunidades e se adaptar.

O acompanhamento dos indicadores de gestão definidos em nosso 
planejamento nos orienta com relação às ações que precisam ser 
implementadas para o atingimento das metas. Isto significa aferir se 
na prática a estratégia pensada está se confirmando, avaliar a causa 
de eventuais desvios, propor correções e mudar quando preciso.

A capacidade de competir, de melhorar o desempenho, nos permite 
posicionar a empresa entre as que se destacam. A análise e a gestão 
devem estar sempre ancoradas em indicadores e informações 
consistentes. Assim, será possível manter uma visão de futuro e ao 
mesmo tempo corrigir o rumo, implementar melhorias e definir planos 
de treinamento cotidianos.

Desta forma, com o efetivo 
envolvimento de toda a equipe, 
estaremos preparados para gerar 
resultados consistentes. Com 
estratégia e acompanhamento 
constante será possível avançar, 
implantar novas ideias e melhorar o 
nosso negócio.
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M E R C A D O

Escalas extras impulsionam a 
movimentação da Portonave

No último trimestre de 2017, a Portonave recebeu oito escalas 
extras, um número bem maior do que as duas que tinham ocorrido 
no mesmo período do ano anterior. Só em dezembro foram 
quatro escalas que acrescentaram mais de 7.770 contêineres à 
movimentação do Terminal no último mês do ano.   

Esse tipo de escala está fora do serviço regular e depende da 
estratégia e da demanda extra de carga por parte do armador. 
Havendo a necessidade de escala extra, o armador contata o 
Terminal para realizar a programação da nova escala.

As escalas recebidas nos últimos meses de 2017 tiveram como 
origem/destino Ásia, África e América do Sul, e os principais 
produtos movimentados foram materiais elétricos, maquinários, 
madeira e derivados, plásticos e derivados, fios e fibras sintéticas.

Cargas da China representam boa 
parte do volume de importação

Do volume de importação movimentado pela Portonave 
entre janeiro e novembro de 2017, 43% foram provenientes de 
importações da China. Em anos anteriores, a China já liderava 
como o país que possuia o maior volume de importações na 
Portonave. Porém, 2017 foi o primeiro ano em que esse volume de 
importações foi atingido, principalmente no último trimestre. 

São diversos os produtos descarregados, como equipamentos 
elétricos, filamentos sintéticos e artificiais (fios e linhas para 
confecção), borracha e derivados, etc. (conforme classificação 

da NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul).  

Esse aumento da participação da China no movimento de 
importação deve-se principalmente à quantidade de linhas 
marítimas que a Portonave possui para a Ásia e a recuperação 
do mercado nas importações. Isso fez com que a atuação dos 
importadores, consequentemente, aumentasse. Outro motivo está 
nos investimentos realizados por diversas empresas do segmento, 
que preparou a cadeia logística da região do Complexo Portuário 
para receber essa demanda. 
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PORTO EM XANGAI É PARADA DOS SERVIÇOS ESA E IPANEMA
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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

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

CAPÍTULO 18

Atualmente, trabalham no TI 25 
pessoas ao todo, sendo nove na área de 
Infraestrutura e 16 em Sistemas.

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM 
NA ÁREA DE TI?

QUAL A FORMAÇÃO/HABILIDADES 
NECESSÁRIAS PARA TRABALHAR 
NESTA ÁREA?
Para atuar no DTI é necessário além de 
conhecimentos na área de tecnologia, 
força de vontade para aprendizado 
e determinação, uma vez que nossa 
estrutura possui muita tecnologia e 
inovação, permitindo ao colaborador 
estar sempre atualizando frente ao que 
existe de melhor no mercado global 
sendo referência em nossa região.

No 18º capítulo da série que aborda as 
diversas ocupações dos colaboradores 
da Portonave, vamos conhecer 
um pouco mais do Departamento 
de Tecnologia da Informação ou 
simplesmente TI. Se, em edições 
passadas, fizemos um tour pela 
maioria das áreas da empresa indo das 
Operações de Pátio e do Armazém 
ao Administrativo e Contabilidade, 
passando também pelas áreas 
de Suprimentos e Comunicação, 
vamos agora conhecer o “pessoal 
da informática” e seu universo de 
computadores e softwares que, afinal, 
está por trás de todas as atividades 
no dia a dia da empresa. Para isso, 
conversamos com Jardel Fischer, que é 
o Gerente de Tecnologia da Informação 
da Portonave:

O Departamento é estruturado nas 
áreas de Infraestrutura e Sistemas de 
Tecnologia da Informação.

Além de garantir a disponibilidade dos 
sistemas e recursos, o departamento 
é responsável pela implementação 
de projetos de melhoria, buscando 
inovação em processos do terminal a 
fim de garantir a melhor performance e 
menor custo operacional nas atividades.

CASE

“O TRABALHO DE CADA UM” COMO ESTÁ ESTRUTURADO O 
DEPARTAMENTO?

QUAIS AS RESPONSABILIDADES 
DO DEPARTAMENTO?

desafios e aprendizados, os quais 
levarei para toda a vida profissional.” 

Para Geam, seu serviço significa 
bem mais do que resolver problemas, 
envolve manter a empresa em pleno 
funcionamento, conquistando a 
satisfação daqueles que precisam de 
seu apoio no seu dia a dia, e permitindo 
que possam fazer o mesmo aos nossos 
clientes. Aos que estão chegando, deixa 
um lembrete: “seja qual for o caminho 
que decidirem traçar em suas vidas, 
seja ele bem lucrativo, ou o qual você 
mais se identifica, seja o que você 
mais se sente bem, tenha em mente 
que nem sempre será ‘fácil’. Não se 
esqueçam de que envolverá muito 
esforço chegar aonde você quer. Na 
Portonave, não será diferente. Você 
encontrará desafios e oportunidades 
de aprendizado, portanto não 
deixe de crescer e aprender com 
elas: são de muito valor para o seu 
desenvolvimento na empresa”.

Geam Felipe dos Santos iniciou sua 
jornada na Portonave em fevereiro de 
2015, na área de TI, e faz parte da equipe 
de sistemas administrativos. No seu dia a 
dia, apoia os colegas no atendimento de 
sistemas como Protheus, Outbuycenter, 
WMS, Modallport e Portal (Iceport) por 
meio do atendimento de chamados/BPM’s. 
Neste período, participou ativamente de 
algumas migrações e implantações de 
sistemas como a migração do Protheus 
para a versão 12 e da implantação do 
Outbuycenter, que é o atual sistema de 
compras da Portonave. E, embora não seja 
da equipe de connect e TOS, participou 
também da migração do OPUS e 
Connect3, em 2017, período que recorda ter 
sido bem agitado para muitos na empresa. 
“Embora eu não tivesse conhecimento 
dos processos de Gate, ou da operação 
do Terminal, devido ao fato de atender 
apenas a sistemas administrativos, foi 
uma ótima oportunidade para aprender. 
Lembro dessa como uma época de 
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

Depois do expediente, a marcenaria

Desde pequeno, ele fazia seus próprios 
carrinhos e máquinas de brinquedo em 
madeira. Estimulado pela família, foi essa 
aptidão que resgatou com força em 2015, 
na época da celebração de um ano de idade 
do filho. “Eu já fazia algumas restaurações 
em móveis antigos doados, mas a primeira 
criação foi para o aniversário de um ano do 
meu filho. Minha esposa me desafiou a fazer 
os móveis para a decoração do aniversário e 
foi onde tudo começou”, conta. Celio utiliza 
madeira de demolição num trabalho árduo 
que exige preparar a madeira,  planejar as 
peças e fabricá-las. Mas para ele todo esforço 
é compensado quando o móvel fica pronto. 
Nunca fez cursos na área. Usa sua própria 
intuição e as dicas da internet e de amigos 
marceneiros para reaproveitar materiais de 
casas antigas e fazer armários, mesas, porta-
vasos ou balcões de cozinha para sua casa. 
Recebe também encomendas de amigos e 
familiares, mas não faz nada comercialmente, 
apenas por hobby. Para ele, a marcenaria 
é uma “terapia”, uma forma de aliviar o 
estresse do cotidiano e uma atividade que 
ele recomenda: “É muito prazeroso ver a 
transformação de algo bruto em arte”, conta.

O que fazem os profissionais da Portonave quando 
termina o expediente? A série “O outro lado” vai 
mostrar um pouco dos talentos, das habilidades e 
dos passatempos dos nossos colegas. Nesta primeira 
edição, vamos conhecer o que o Celio Adriano 
Schuller faz quando não está trabalhando no Gate.
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C A P A

Fidélis Eyng Júnior, que 
está há 7 anos na empresa 

e atualmente é controlador 
de carga júnior, considera um 
privilégio poder trabalhar 
num setor tão diferenciado, 
que exige dos profissionais 
um tipo específico de 
capacitação e treinamento. 
“Tenho orgulho de trabalhar 
em um setor que tem tanta 
importância no cenário 
internacional como o de 
transporte marítimo”, diz.  Não 
só por proporcionar contato 
constante com outros países, 
mas, realmente, o que mais lhe 
agrada na profissão é o fato 
do trabalho ser realizado em 
equipe. 

Roselene Frieddman  
sempre desejou trabalhar 

com operação de máquinas 
e equipamentos de grande 
porte e encontrou no trabalho 
portuário a oportunidade 
para realizar esse seu sonho. 
Pós-graduada em Gestão 
de Pessoas, mesmo antes 
de entrar na empresa, fez 
também diversos cursos 
na área de operação de 
equipamentos e insistiu 
mandando currículos até ser 
contratada pela Portonave, 
há 9 anos. Na empresa, ela já 
trabalhou com empilhadeiras, 
manobrou carretas no pátio 
e hoje é operadora de RTG. 
“O trabalho portuário oferece 
muitas oportunidades de 
treinamento. A gente começa 
devagarinho, vai aprendendo 
e se aperfeiçoando. Hoje 
me sinto segura com a 
minha prática e o nível de 
aperfeiçoamento”, diz.

Hariane dos Santos 
Rodrigues começou 

na empresa antes mesmo 
da própria empresa iniciar 
as operações, em setembro 
de 2007. Tinha 19 anos 
na época e esse foi seu 
primeiro emprego, na área de 
segurança. Hoje é formada 
em Logística e trabalha no 
Gate e, embora seja natural de 
uma cidade portuária, Itajaí, 
não se imaginava trabalhando 
num porto. Hariane tem 
orgulho em ser portuária e 
de ter tido, nesse período, a 
oportunidade de ter chegado 
ao posto onde está, com a 
responsabilidade de liderar 
uma equipe. Está atualmente 
dedicando-se a estudar 
inglês, pois como portuária 
considera importante ter essa 
qualificação já que este é um 
serviço que lida diretamente 
com as operações de 
importação e exportação. 

Celso Eduardo Travasso 
tem quase oito anos 

na Portonave e trabalha na 
área de manutenção, na 
borracharia. No seu dia a dia, 
precisa estar sempre atento 
aos detalhes para consertar 
e fazer manutenção nos 
pneus dos diversos veículos 
e máquinas que circulam 
pelo Terminal. “Gosto muito 
do trabalho no Porto. Acho 
importante. O serviço na 
minha área é tranquilo e, além 
disso, o pessoal da empresa 
é gente boa”, diz. Celso é 
natural de Santos (SP), mas 
veio para Santa Catarina 
ainda com dois anos de idade. 
Foi o primeiro da família a 
atuar como portuário, mas já 
está fazendo escola, pois dois 
dos sobrinhos já estão na área.  

No dia 28 de janeiro, é celebrado o Dia do Trabalhador 
Portuário. Para comemorar a data, fomos ouvir 
alguns colaboradores sobre a profissão, o trabalho na 
Portonave e o “orgulho em ser portuário”. Confira as 
histórias de cada um deles.
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Josiane Betim iniciou na 
Portonave como aprendiz, 

em 2008. Depois, ficou 
um ano como estagiária e 
retornou como colaboradora 
em 2011. Este foi seu 
primeiro emprego, e tudo 
em sua vida profissional foi 
se encaixando para que se 
tornasse portuária. Formada 
em Logística, ela atua no 
Comex. “Tenho orgulho 
em saber que todos esses 
contêineres que circulam 
pela cidade, de alguma 
maneira, passaram aqui, por 
nós, nos procedimentos de 
liberação das importações e 
exportações”, diz. Seus planos 
incluem fazer um curso de 
inglês e, mais para frente, uma 
pós-graduação na área. 

Elaine Cristina de Faria é 
colaboradora da Portonave 

desde setembro de 2008, 
quando iniciou como auxiliar 
administrativa. Passou ainda 
pela função de analista 
financeiro e, agora em janeiro, 
trocou de área dentro do 
setor financeiro, assumindo 
posto no planejamento de 
custos e orçamentos. Ela tem 
orgulho em ser portuária 
pelas oportunidades que o 
setor oferece. Formada em 
Logística, tem pós-graduação 
em Gestão Financeira e de 
Custos e está fazendo um 
curso de inglês, porque mesmo 
atuando no setor financeiro, 
o portuário tem contato 
constante com clientes e 
fornecedores estrangeiros. 
“Estou em treinamento e não 
tenho ainda esse contato 
direto, mas meu setor tem 
e a língua estrangeira é um 
conhecimento necessário na 
minha área”, conta.

Neste mesmo dia, celebra-se também o Dia do 
Comércio Exterior. E a Portonave não pode deixar 
de prestar homenagem também aos agentes e 
profissionais que são sua razão de ser. Sejam 
clientes armadores, exportadores e importadores, 
seus representantes, despachantes aduaneiros, 
agentes marítimos e agentes de carga, além dos 
próprios profissionais portuários.

A data foi instituída porque foi em 28 de janeiro de 
1808, há 210 anos, que D. João VI assinou o Decreto de 
Abertura dos Portos às Nações Amigas (imagem acima) 
permitindo que o comércio internacional brasileiro fosse 
realizado também com outros países que não apenas 
Portugal, mudando assim os rumos da história do Brasil. 

Para se ter uma ideia do que representa hoje, o comércio 
exterior brasileiro, segundo dados do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, movimentou 
US$ 338,301 bilhões de janeiro a novembro de 2017, 
sendo US$ 200,154 bilhões em exportações e US$ 138,146 
bilhões em importações.

Parabéns a todos!
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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

A comédia de ficção cientifica “Matadores de Aliens do Espaço 
Sideral” tem ação com um pouco de suspense e arrancou muitas 
risadas do público que lotou o Centro Integrado de Cultura (CIC) 
na pré-estreia realizada em 22 de dezembro de 2017. “Acredito que 
todos saíram satisfeitos. Depois da exibição recebemos centenas 
de mensagens pedindo para disponibilizarmos na internet o filme 
completo”, conta Wilian Romão, produtor do filme e ex-colaborador 
da Portonave por oito anos.

Dirigido por Daniel Cipriano, com apoio da Fundação Cultural 
de Navegantes e patrocínio da Portonave, o curta conta a história 
de uma invasão de aliens à cidade, inspirada em relatos de uma 
suposta aparição ocorrida no bairro Gravatá nos anos 70, quando 
um Objeto Voador Não Identificado (Ovni) teria sido avistado 
pelos pescadores. 

A ideia partiu de Daniel Cipriano e Wilian Romão, da produtora 
Costa Leste Filmes. A dupla sempre foi apaixonada pela estética 
dos anos 1980 e pelas ficções científicas daquela época, e assim, 
resolveram fazer um filme nesse mesmo estilo em Navegantes. 
As filmagens – incluindo uma cena rodada na Portonave – 
iniciaram no final de agosto e o filme foi finalizado em 30 de 
novembro. O custo foi de cerca de R$ 25 mil, entre filmagens 
e pós-produção. Os efeitos gráficos são de José Raue e os 
protagonistas são atores da cidade, Ernandes Cabral, Emily 
Pierre e Willian Lieder. A duração é de 50 minutos.

No decorrer de 2018, o filme terá mais exibições no Céu das 
Artes e, em fevereiro, na Portonave. A produtora está fazendo 
também um episódio piloto de Os Matadores para a avaliação 
da Netflix.  

Filme Matadores de 
Aliens tem apoio 
da Portonave

O TRAILER PODE SER CONFERIDO EM HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W3NWI5BZRYS
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O filme A menina que construía barcos, 
produção AbacatArt e direção de 
Denis Pinina, teve pré-estreia em 3 de 
dezembro de 2017 na Fundação Cultural 
de Navegantes. O longa-metragem, que 
foi rodado em Navegantes, contou com 
patrocínio da Portonave por meio da Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura e, a partir 
de agora, irá exibir ao mundo as paisagens 
e cenários da cidade. A produção espera, no 
decorrer de 2018, fazer mais lançamentos 
em locais específicos, como a Cinemateca 
em São Paulo, além de outras exibições em 
Santa Catarina. Também nos próximos dois 
anos pretende inscrever o filme no maior 
número de festivais possível, tanto do 
Brasil quanto do exterior.

“Acredito que o filme tenha representado 
muito bem a cultura catarinense e de 
Navegantes, e vai agradar muito a todos os 
públicos”, diz Glauco Wiltenburg, que atua 
e assina o roteiro do filme. “Gostaria de 
deixar meu abraço a todos os profissionais 
da Portonave e dizer o quão importante é a 

iniciativa de patrocinar a cultura para que 
ela se mantenha viva e deixe exemplos.”

O filme conta a história dos irmãos Alana 
(Carla Elgert) e André (Rafael Orsi de 
Melo), que após herdarem um pequeno 
estaleiro do pai, seguem rumos não 
esperados pelas pessoas próximas: ela vai 
tocar os negócios enquanto ele sonha em 
ser cantor. “A ideia surgiu em 2015 quando 
vim para a cidade e fiquei hospedado num 
apartamento de frente para os estaleiros no 
bairro São Domingos. Fiquei imaginando 
como seria uma mulher trabalhando e se 
destacando naquele meio tipicamente 
masculino”, conta Glauco Wiltenburg.

Produção de Rithielly Grigório e Glauco 
Wiltenburg. Direção de Denis Pinina e 
roteiro de Glauco Wiltenburg. Elenco: Carla 
Elgert (Alana), Rafael Orsi de Melo (André), 
e ainda Marcos Breda, Ana Paula Beling, 
Isabel Lôpo, Natália Paes, Cleiton Amorim, 
Sabrina Vianna, Adriano Magalhães, Rithielly 
Grigório e Yuri Maia. 

O palco do Centro Integrado de Cultura (CIC) recebeu, na noite de 17 
de dezembro de 2017, os músicos da Orquestra de Câmara Portonave 
numa apresentação que marcou o encerramento de mais um ano de 
atividades. O projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura 
e reúne 20 estudantes de violino, viola e violoncelo orientados 
pelos professores José Carlos Pereira Júnior, William Fedrizzi Lima 
e Felipe Marques, que também atua como maestro e dirigente da 
orquestra desde o seu início, em 2014. O produtor cultural, nesta fase, 
foi o músico e artista plástico Rubens Serafim. Em 2018, o projeto 
contará com recursos do Prêmio Elisabete Anderle, concedido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina e prossegue por mais 4 meses, 
com previsão de 4 apresentações da orquestra formada apenas pelos 
alunos, moradores de Navegantes.

A menina que construía barcos

Apresentação 
de gala da 
Orquestra 
Portonave 

A agenda do Coral do Instituto Portonave foi intensa no último mês 
de 2017, com apresentação não só na 4ª Noite Natalina do Terminal 
como também participação na programação de Natal da cidade de 
Navegantes. Na noite de 15 de dezembro, o Coral cantou no palco que 
estava montado na Avenida João Sacavém, emocionando o público 
presente. A apresentação fez parte do evento “Navegando pelo Natal”, 
promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade, 
para estimular o comércio local. Em clima natalino, o Coral trouxe 
no repertório as canções: Aleluiah, Bate o Sino, Noite Feliz, Tempos 
Modernos e Happy Day. O Coral é formado só por profissionais do 
Terminal, foi fundado há dois anos e conta com 12 participantes. Quem 
quiser integrar o grupo basta falar com Melissa, na Comunicação. Os 
ensaios ocorrem às segundas-feiras, às 18h, no auditório da Portonave. 

Coral do 
Instituto 

Portonave 
emociona 

público

Para quem quiser acompanhar, é só acessar a página no Facebook: 
https://www.facebook.com/ameninaqueconstruiabarcos 

Também em: https://goo.gl/cRtwyQ

9PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 11   •   Nº  94  •   FEVERE IRO 2018



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

Em 2017, a Portonave realizou internamente 24 turmas do Programa de Desenvolvimento do 
Trabalhador Portuário (PDP) das quais participaram 372 colaboradores que concluíram os 
cursos e receberão certificado da Marinha do Brasil. Os módulos ministrados foram:

O PDP é coordenado no país pela Marinha do Brasil e foi idealizado pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) para ser aplicado em diversos países, com o objetivo 
de aprimorar a mão de obra empregada nos terminais de contêineres e equalizar os 
procedimentos operacionais entre os diferentes portos. A Portonave, desde sua fundação, 
realiza os treinamentos de PDP e já é referência nacional entre os terminais que aplicam o 
PDP no país. Em 2017, por exemplo, os cursos na Portonave corresponderam a 44% das vagas 
do País segundo o relatório do PREPOM-PORTUÁRIOS/2017 – Marinha do Brasil.

As aulas na empresa são ministradas por instrutores internos, colaboradores de diferentes 
áreas da Companhia que são certificados pela Marinha. Podem participar dos cursos PDP 
todos os colaboradores, estagiários e aprendizes. A agenda de cursos para 2018 deverá estar 
disponível a partir de março e será divulgadas pela empresa. 

372 profissionais foram 
formados no PDP em 2017

DEPOIMENTOS:

“Depois de 14 módulos 
como aluno, ser 
convidado para instrutor 
do PDP representou 
um reconhecimento 

pessoal que trouxe mais motivação. A 
contribuição do PDP se traduz em um 
conhecimento profissional que vai além 
das atividades relacionadas a minha 
função e um valor pessoal, que é de 
conhecer pessoas de outros setores que só 
foi possível por meio do curso.” 

Melchiades de Souza Paes Leme Júnior – 
Operador de Equipamentos Pleno

Instrutor do módulo: C 1.1 – Operações do Terminal 
de Contêiner e C 3.1 – Construção do Contêiner

“Ser instrutor do PDP 
representa para mim 
um diferencial na minha 
carreira profissional, 
refletindo uma grande 
satisfação pessoal e 

profissional. É gratificante trabalhar com 
temas técnicos, e melhor ainda, receber 
um bom feedback dos treinados”.

Fabrício Geronimo – Técnico em Segurança 
do Trabalho

Instrutor do módulo P 3.1 – Manuseando Cargas 
Perigosas nos Portos

“Atuar como instrutor 
do PDP possibilita 
a experiência com 
o planejamento das 
atividades, onde cada aula 
deve ser desenvolvida 

de modo a prender a atenção e envolver 
os alunos, o desenvolvimento da 
comunicação, por meio da prática 
oratória e didática e, principalmente, o 
aprendizado adquirido nos momentos de 
troca de experiências, vivenciadas pelos 
participantes de cada curso.” 

Carlos Leandro Assini – Analista de SGI
Instrutor do módulo: C 4.1 – Trabalho com Segurança 

nos Terminais de Contêiner

A Portonave está lançando uma nova campanha de comunicação sobre um 
assunto muito importante para a saúde, segurança e o bem estar de todos e que 
reforça a política de álcool e drogas da empresa. O tema é “Não embarque nessa”, 
ressaltando que o uso de álcool e drogas afeta o desempenho no trabalho bem 
mais do que se imagina e isso põe em risco não só a própria segurança, mas de 
todos ao redor. Entre as ações de comunicação, será distribuída uma cartilha a 
todos os profissionais que esclarece e orienta sobre sobre as diretrizes da política. 
Um ponto importante é que, a partir deste ano, a Portonave irá realizar, de forma 
preventiva e sempre que julgar necessário, testes de álcool e drogas com seus 
profissionais e prestadores de serviços. 

Não 
embarque 
nessa

SIGLA NOME DO MÓDULO TURMAS
C 1.1 Operações do Terminal de Contêiner 7
C 1.2 Operações de Carga e Descarga de Navio de Contêiner 1
C 1.5 Operação de Recepção/Entrega no Terminal de Contêiner 1
C 1.6 Operações da Estação de Estufagem/Desestufagem de Contêineres 1
C 2.1 Construção do Navio Porta-Contêiner 1
C 2.2 Planos de Carga de Navio Porta-Contêiner 1
C 3.1 Construção do Contêiner 1
C 3.2 Numeração e Marcação de Contêiner 1
C 4.1 Trabalho com Segurança nos Terminais de Contêiner 2
C 6.1 O Terminal de Contêiner e o Comércio Internacional 2
P 3.1 Manuseando Cargas Perigosas nos Portos 6
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• Jackson Martins Koning (Operacional) se formou em Logística em 11/03/2017.

Nascimento

• Fidelis Eyng Junior (Operacional) foi pai de José Ferreira Eyng em 19/12/2017.
• Alcinei Antonio Romão (Operacional) foi pai de João Gabriel Alcinei Romão e 27/12/2017.
• Eduardo José dos Santos (Operacional) foi pai de Maria Eduarda Dionizio dos Santos 

e Gabriela Dionizio dos Santos em 01/01/2018.

casamento

• Fabiano Camacho (Operacional) se casou com Stephany Leitão Rodrigues em 27/12/2017.

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

As inscrições para a 10ª Corrida Rústica 
Portonave de Praia podem ser feitas até o dia 9 
de fevereiro no site https://www.correbrasil.com.
br/corrida-portonave-2018. O custo é de R$ 45 
mais um lata de leite em pó. A prova será dia 18 
de fevereiro, com largada as 7h da Praça Central  
em competições de 5 Km e 10 Km, divididas nas 
categorias masculino e feminino. Os profissionais 
da Portonave podem se inscrever gratuitamente, 
no atendimento do RH, até dia 01/02.

O Express traz a cada mês dicas e orientações para o colaborador aprimorar 
seu planejamento financeiro. Nesta edição, aproveitando o período de início de 
ano, quando gostamos de fazer planos, vamos falar sobre dicas de poupança.  

Desafie-se a poupar

Para quem deseja ter uma boa poupança, mas nunca consegue concretizar 
esse sonho, um desafio popular na internet chamado “52 semanas” pode 
ajudar a guardar até R$ 6.890,00 em um ano. Já pensou?  

As regras são simples, mas o desafio exige disciplina para guardar toda 
semana um pouquinho de dinheiro, e um bom planejamento financeiro para 
não se perder antes de alcançar a meta.  

A duração deve ser de 52 semanas (independentemente do dia que você 
começar). Por exemplo, se começar em 15 de fevereiro de 2018, deverá ir até 15 
de fevereiro de 2019. Nesse período, você deve se comprometer em colocar na 
poupança a quantia que definiu e não deverá contar com esse dinheiro até o final. 
Cortar gastos supérfluos do dia a dia pode ajudar a se manter firme no desafio, e 
monitorar a evolução do valor poupado pode ajudar a fortalecer sua determinação.  

O segredo está em, a cada semana, acrescentar ao valor poupado na semana 
anterior aquele inicialmente escolhido. Por exemplo: se você optou poupar 
R$ 5,00 na primeira semana, na semana seguinte você precisa depositar 
R$ 10,00. E, na terceira, R$ 15,00. E assim por diante, vai aumentando 
sempre mais R$ 5,00 até a 52ª semana, quando então você depositará R$ 
260,00 e terá uma poupança de R$ 6.890,00. Tanto faz colocar o dinheiro no 
cofrinho de casa ou depositar no banco, a diferença é que no banco ganha 
ainda o rendimento. E sim, você pode começar com R$ 1,00. Veja os valores 
alcançados em cada desafio:

Vamos lá? Aqui nesse link há uma planilha pronta para ser baixada e 
preenchida com o valor que você escolheu: https://goo.gl/FGmsmh.
Mais informações também no site: https://morandosozinha.com.br/

desafio-das-52-semanas 

Participe da 
Corrida Rústica 
Portonave de Praia 

Portonave na 
São Silvestre

Os colaboradores Sidnei Padilha e Rafael Paz, da 
Equipe de Corrida da Portonave, participaram 
da 93º São Silvestre, a tradicional corrida que 
acontece no último dia do ano em São Paulo e 
reúne 30 mil competidores. “Foi uma experiência 
muito legal participar dessa prova, que a gente 
acompanha desde criança”, conta Rafael. Sidnei 
complementa que a hora da largada foi muito 
emocionante. “Jovens e adultos, todos gritando e 
incentivando uns aos outros.”

A Portonave apoiou os atletas com a inscrição, 
despesas de deslocamento, hospedagem e 
alimentação, além do oferecer a assessoria 
esportiva para os colaboradores inscritos na 
equipe de corrida.

Em fevereiro, serão abertas novas vagas para a 
equipe de corrida, que treinará com o assessor 
esportivo Fábio Pierry, em Itajaí. Informe-se.

E D U C A Ç Ã O  F I N A N C E I R A

R$ 1
R$1.378,00 R$2.756,00

R$5.512,00

R$4.134,00

R$6.890,00

R$ 2

R$ 4

R$ 3

R$ 5
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