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Recebemos, neste mês, a nona turma do Programa Jovens 
Aprendizes, aos quais damos as nossas boas-vindas. Um dos 
objetivos deste Programa é contribuir para a formação destes jovens, 
proporcionando a oportunidade de uma vivência prática além da 
base teórica. Mais uma vez, temos a missão de compartilhar os 
valores de nossa empresa e a experiência de cada profissional com 
quem está começando uma carreira. Nesse sentido, a interação e o 
alinhamento de todos com as bases do Programa serão essenciais 
para que os mais novos integrantes do nosso time possam começar a 
construção de um futuro promissor.

Destacamos também nesta edição, a Semana da Saúde. E, quando 
se trata de saúde, o conceito de prevenção deve ser ampliado, não 
pode ser visto apenas como uma tendência de curto prazo. Os 
significativos avanços nesta área devem ser incorporados a nossa 
rotina e refletir em uma melhor qualidade de vida. O equilíbrio 
proporciona maior motivação para desenvolvermos as nossas 
atividades e nos permite um olhar mais amplo sobre o nosso 
cotidiano social e profissional. 

Esta mesma lógica de equilíbrio deve ser aplicada ao ambiente 
empresarial. É preciso repensar os modelos, ponderar sobre o 
papel que desempenhamos, explorar habilidades e estimular novas 
práticas. Devemos ser protagonistas do nosso próprio aprendizado, 
criar estratégias para nos aperfeiçoar e seguir evoluindo. Integrar 
o que a tecnologia nos oferece, desenvolver as competências 
necessárias para a atualidade e aproveitar as oportunidades 
profissionais, pessoais e sociais. Com essa visão, seguiremos 
inspirados e dispostos a enfrentar 
as questões mercadológicas e 
a reforçar a imagem de uma 
empresa competitiva.

Agradeço a todos pelo empenho e 
dedicação.

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

S É R I E  –  R I Q U E Z A S  D E  S A N T A  C A T A R I N A
Continuando a nova série da 
Portonave – Riquezas de Santa 
Catarina, vamos apresentar 
dados sobre uma atividade 
industrial muito importante para 
o Estado: a indústria cerâmica. A 
Portonave exporta estes produtos 
desde o início das operações em 
2018 e é líder na movimentação 
de contêineres nesta categoria no 
Estado. Somente pelo Terminal, em 
2017, foram enviados aos exterior 
aproximadamente 8.500 TEUs de 
produtos cerâmicos e derivados.

Até dezembro de 2017, o 

faturamento total das vendas 
internas e externas alcançou   
US$ 108 milhões. Desse valor, boa 
parte vem da comercialização 
da cerâmica não vitrificada, 
com US$ 102 milhões, ou 
seja, 81,4%. A participação 
desta indústria correspondeu 
a aproximadamente 2% do    
volume exportado em contêineres 
pelos portos catarinenses no 
último ano.

O destino principal foi a 
Argentina, com 18,8 %, Estados 
Unidos, com 14,5%, Paraguai, 

com 11,2%. Por outro lado, as 
importações deste setor vêm 
principalmente da China e 
Índia que enviam cerâmica não 
vitrificada e pedras de moagem.

Segundo dados da Federação 
das Indústrias de Santa Catarina 
(Fiesc), o setor representa 4,5% dos 
empregos da indústria catarinense, 
empregando 32 mil trabalhadores 
em 2.400 estabelecimentos. As 
cidades produtoras, na sua maioria, 
são da região Sul do Estado de 
Santa Catarina, nas cidades 
próximas à Criciúma.

O Conexão Portonave é uma iniciativa 
com o objetivo de apresentar o Terminal, 
esclarecer as atividades realizadas e 
apresentar a política comercial e relatório 
de desempenho para clientes e potenciais 
parceiros de negócios. “Acreditamos 
que, com esse tipo de divulgação, outros 
clientes terão interesse em participar 
também”, avalia o analista  comercial 
Carlos Lima.

Somente neste ano, duas palestras 
de apresentação institucional foram 
realizadas em São Paulo com dois 
importantes clientes. A primeira delas 
foi no dia 26 de fevereiro na Comexport, 
em que seis representantes da empresa 
de importação puderam estreitar o 
relacionamento com a equipe comercial, 
que explicou sobre o dia a dia no 
Terminal Portuário.

Já no dia 14 de março foi a vez de 21 
funcionários da Cisa participarem do 
encontro. “É a primeira vez que temos 
um workshop deste formato e a ação é 
importante principalmente para aqueles 
parceiros que não possuem muito 
contato com o nosso pessoal, ou não têm 
a oportunidade de vir até Navegantes 
para conhecer nossa estrutura”, 
esclarece o analista.

Portonave realiza 
dois workshops 
do Programa 
Conexão 
Portonave em SP

Após a visita no início de dezembro para 
conhecer a Iceport e discutir a abertura 
de um entreposto comercial do Chile em 
Navegantes, o Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
comunicou oficialmente que o Terminal 
Frigorífico está oficialmente na lista de 
estabelecimentos autorizados a movimentar 
produtos chilenos. A previsão é de que nas 
próximas semanas as cargas comecem a 
chegar ao Terminal.

No final do ano, uma comitiva do país esteve 
em Navegantes para averiguar a estrutura 
local e iniciar os procedimentos para 
habilitação da parceria. A Iceport foi o único 
local escolhido para visitação em toda região 
Sul. A abertura é um marco para o mercado 
chileno e sulamericano, com grande potencial 
para conquistar novos clientes e parceiros. 
O comunicado oficial do Mapa consolida 
a Iceport como entreposto referência para 
receber cargas de diversos países.

Iceport é habilitada a receber cargas do Chile
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P A S S O U  P O R  A Q U I

No dia 8 de fevereiro, o Terminal recebeu 
duas turmas do curso de Direito da 
Univali. Quem conduziu os visitantes 
foi o gerente Jurídico da Portonave, 
Diego de Paula. Ao todo, 52 estudantes 
e dois professores vieram conhecer as 
instalações e operação da empresa.

Entender o fluxo de 
trabalho da Portonave, 
conhecer a estrutura 
e os produtos que são 
movimentados no 
Terminal. Estes foram 
os objetivos das turmas 
de Comércio Exterior 
e Administração da 
Univali que visitaram 
a Portonave no dia 
21 de março. Em 
suma, 45 estudantes 
e duas professoras 
participaram da visita.

No dia 19 de março, 
uma turma de 
45 estudantes da 
Faculdade da Indústria 
– IEL, de São José 
dos Pinhais, Paraná, 
visitou a Portonave. 
Eles vieram conhecer a 
estrutura do Terminal e 
entender os processos 
e programas que fazem 
da empresa referência 
no sul do país.

Os executivos da Gallo estiveram na Portonave no último dia 21 de fevereiro para uma 
visita institucional de relacionamento e aproveitaram para celebrar a conquista de novas 
metas internas da empresa. Quem também participou da comemoração foi a Comexport, 
trading responsável pelas operações da companhia portuguesa.

Eles foram recepcionados pelos representantes da equipe do departamento Comercial, 
Andressa Alexandre e Marcos Borba. “Nós nos sentimos honrados em fazer parte dessa 
conquista”, afirma Borba.

Na foto, Filipa Trindade, Inês Sotto-Mayor, Marcos Borba, André Silva De Martino, 
Andressa Alexandre, Maryon Fonseca, Roberta Oliveira Sandri e Hélio Henrique Caiado. 

Turma de Direito 
da Univali Alunos de Comércio Exterior 

conhecem o Terminal

Estudantes do Paraná visitam Navegantes

Comemoração da equipe da Gallo na Portonave

A Portonave recebe visitantes de entidades, empresas, universidades e escolas. 
Confira quem esteve pelo Terminal no último mês.
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

O Bombeiro chef
Bolos, tortas, doces, chocolates artesanais, 
salgados, pratos da cozinha japonesa à mexicana; 
não teve nada que Schmitt não tenha tentado e 
desistido. “Lá em casa também sou eu quem faz a 
comida do dia a dia e garanto as refeições para a 
família”, conta orgulhoso.

Ele relembra que começou a cozinhar desde 
pequeno em casa e garante que a atividade nunca 
foi considerada algo como “coisa de mulher”, pelo 
contrário, a mãe o incentivou a ser independente 
na cozinha. Depois de adulto, começou a se 
aventurar entre panelas e assadeiras assistindo a 
vídeos no Youtube e acompanhando programas 
culinários. “Também fiz alguns workshops, cursos 
rápidos de alguns dias, tudo o que posso aprender 
de diferente me interessa”. 

Entre as suas inspirações está o confeiteiro 
Diego Lozano, com quem teve a oportunidade de 
aprender mais sobre a arte de fazer chocolates. 
“Foi muito bacana, ainda vou tirar férias e fazer 
um curso mais aprofundado.” 

Schmitt esclarece que não pretende se 
profissionalizar ou tornar o seu talento um 
negócio. “Pra mim é terapia, faço para os amigos 
e familiares, por prazer mesmo. Recentemente me 
perguntaram se eu iria vender Ovos de Páscoa e 
eu recusei. Não tenho estrutura para atender as 
demandas. Por ora, só posso, no máximo, cozinhar 
e compartilhar minhas receitas”, resume.

Por isso, abaixo, segue uma das receitas favoritas 
dele, o Pudim de Paçoca.

MODO DE PREPARO
 » Caramelize uma forma média com furo no meio com 

uma xícara de açúcar e reserve.

 » Em um recipiente, desmanche as 12 paçocas e misture 
ao coco ralado e reserve.

 » No liquidificador, junte os quatro ovos, o leite e o leite 
condensado e liquidifique por 3 minutos.

 » Junte o conteúdo do liquidificador ao recipiente com 
as paçocas e o coco e coloque na forma caramelizada.

 » Leve a forma em banho Maria ao forno pré-aquecido a 
200°C por 40 minutos.

 » Após esfriar em temperatura ambiente, deixe resfriar 
por 2 horas, desenforme e estará pronto para servir.

 » É importante lembrar que durante a cocção do pudim 
não se deve deixar evaporar a água do banho Maria. 
Se necessário, colocar mais água e sempre reponha 
com água fervente.

Este é o terceiro perfil da série “O outro lado”, 
que apresenta as diversas habilidades e talentos 
dos profissionais da Portonave. Bombeiro civil e 
responsável por garantir a segurança nas situações de 
emergência no Terminal, Carlos Ricardo Schmitt (na 
foto, à esquerda) é um cozinheiro de mão cheia. 

PUDIM DE PAÇOCA
 » 1 xícara de açúcar

 » 4 ovos

 » 395 gramas (ou 1 lata) de leite condensado

 » 1 xícara de leite

 » 12 paçocas

 » 100 gramas de coco ralado
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C A P A

Pelo décimo primeiro ano consecutivo, a 
Portonave participou da maior e mais 

importante feira do setor de portos e logística do 
país, a Intermodal South America, em São Paulo, 
que ocorreu entre 13 e 15 de março. A Portonave 
expõe na Intermodal desde 2007, quando o 
Terminal começou a operar.

O Terminal Portuário, segundo maior em 
movimentação de cargas conteinerizadas do 
país, marca presença anualmente na feira para 
estreitar o relacionamento com seus clientes, 
apresentar seu portfólio de linhas e serviços 
para novos parceiros, reforçar o posicionamento 
da marca, como um terminal ágil e eficiente, 
além de atender à imprensa nacional e 
internacional e as revistas especializadas.

PORTONAVE 
MARCA 
PRESENÇA NA 
INTERMODAL 
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CLIENTES E POTENCIAIS PARCEIROS VISITARAM 
O ESPAÇO DO TERMINAL NO EVENTO
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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

SEGURANÇA
CAPÍTULO 20

Ao todo, a equipe de segurança portuária 
é formada por 14 profissionais contratados 
e 30 vigilantes terceirizados.

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NA 
ÁREA DE SEGURANÇA?

QUAL A FORMAÇÃO/HABILIDADES 
NECESSÁRIAS PARA TRABALHAR NA 
ATIVIDADE?
Entre as diversas habilidades 
necessárias para compor o time da 
Segurança, estão a de ser comunicativo, 
saber trabalhar em equipe e ter muito 
foco e concentração para garantir um 
monitoramento efetivo.

No 20º capítulo da série que explica cada 
um dos setores e das atividades realizadas 
na Portonave, vamos conhecer a Área de 
Segurança, responsável por garantir que 
toda a operação do Terminal aconteça 
sem riscos em todos os outros setores, por 
meio do monitoramento e ação, quando 
necessário.

“O TRABALHO DE CADA UM”

A Área é gerida pelo Supervisor de 
Segurança Portuária, que acompanha a 
atuação dos agentes de Monitoramento 
do Centro de Controle de Operações 
de Segurança (CCOS) e dos agentes 
de Credenciamento, responsáveis por 
realizar os cadastros de quem trabalha no 
Terminal portuário. Além disso, a equipe é 
composta por vigilantes terceirizados que 
fazem a ronda. 

COMO ESTÁ ESTRUTURADA A 
ÁREA?

Garantir a segurança do Terminal por 
meio de diversos processos de segurança, 
entre eles o monitoramento, o controle de 
acesso, a manutenção da comunicação 
de emergência interna e externa e, 
principalmente, dar uma resposta ágil 
aos incidentes de segurança, pois vidas 
podem estar em risco.

QUAIS AS RESPONSABILIDADES 
DA EQUIPE?

Adailson David Medeiros agente de 
Monitoramento é um dos mais novos 
da equipe de Segurança da Portonave e 
provou possuir uma das características 
essenciais para se trabalhar no setor: 
foco. “Tinha um objetivo que era 
trabalhar aqui e cheguei a enviar 
dezenas de currículos, pessoalmente 
e via e-mail, para conquistar a vaga 
que tanto almejei dentro da Área, 
principalmente no Centro de Controle 
de Operações de Segurança (CCOS), 
onde trabalho atualmente”, conta.  

Em outubro do ano passado, quando foi 
admitido, ficou deslumbrado quando 
conheceu a estrutura da Portonave. “Em 
um país onde “tudo se dá um jeitinho”, foi 
muito bom ver uma empresa brasileira 
com organização e padronização de 
procedimentos”. E, assim que chegou, a 
vontade era de se integrar cada vez mais. 
“Queria muito participar da equipe que 
é tão bem vista mundialmente. Hoje, sou 
um profissional literalmente realizado, 
pois faço o que gosto e a profissão está 
no sangue”, define.

Sobre a rotina diária, ele é um dos 
responsáveis por monitorar todo o 
Terminal pelas câmeras de segurança, 
realizar controle de entrada e saída 
de pessoas, fazer o check list dos 
perímetros e cumprir todos os 
procedimentos de segurança adotados 
pela empresa. Adailson também 
verifica possíveis invasões no Terminal 
e responde pelo atendimento das 
ocorrências.

Junto com a equipe, ele vai absorvendo 
cada dia mais sobre os procedimentos 
e ocorrências. “É com a experiência 
que eu mais aprendo”. A quem está 
começando, ele faz uma recomendação 
com base na sabedoria dos velhos 
marinheiros. “Meu conselho é se 
capacitar no máximo e estar sempre 
com “tanque cheio”, pois, às vezes, 
podemos nos deparar com o mar 
agitado e com turbulências. Mas o bom 
profissional à bordo da embarcação, 
com conhecimento e a manutenção em 
dia, garantirá que você chegue ao seu 
destino com segurança.”

CASE
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Para estar apto a receber o incentivo, o profissional deve trabalhar 
na empresa há, no mínimo, seis meses e pedir o formulário de 
Solicitação de Subsídio disponível no atendimento do RH. Assim 
que o formulário estiver completo, o profissional deverá entregá-lo 
ao Departamento de Recursos Humanos para avaliação. Em caso de 
aprovação, o profissional solicitante será chamado para realizar um 
treinamento, que explica sobre o procedimento do Programa.

Realizado desde 2008, o Programa de Incentivo à 
Educação Continuada tem como objetivo incentivar 
o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
profissionais dentro da organização.

A Portonave oferece subsídios nas mensalidades de 
cursos técnicos, de graduação, de pós-graduação 
ou de idiomas. Em 10 anos de operação, foram 
investidos mais de R$ 2.9 milhões na qualificação 
dos profissionais do Terminal.

Somente em 2017, foram concedidos mais de R$ 818 
mil em bolsas de estudo do Programa, distribuídos 
para cursos de Inglês, Ensino Técnico, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Pós 
Graduação e Mestrado, nas modalidades presencial 
e semipresencial. Além disso, também são 
contemplados cursos relacionados às atividades 
realizadas na Portonave aprovados pelo MEC.

Ao todo, em torno de 300 subsídios foram 
distribuídos e previsão para 2018 é que o número 
de colaboradores usufruindo o benefício aumente.

COMO RECEBER?

Programa de incentivo à educação 
dos profissionais segue em 2018

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

No dia 16 de março foi realizada a cerimônia de formatura 
de mais uma turma de 21 jovens aprendizes e uma nova leva 
de estudantes selecionados iniciam mais uma temporada de 
estudos direcionados e atuação profissional na Portonave.

O Programa Jovem Aprendiz existe desde 2008 e tem o 
objetivo de capacitar estudantes, entre 16 e 18 anos, do 
Ensino Médio de escolas públicas de Navegantes, por meio 
da vivência prática do mercado de trabalho e qualificação 
dos estudos.

Com isso, a empresa garante oportunidade no ingresso 
profissional e contribui para o desenvolvimento de novas 
habilidades e competências. Os adolescentes permanecem por 
até dois anos na companhia e atuam em diferentes áreas do 
Terminal, sempre supervisionados por profissionais efetivos. 
Desde o início do programa, em 2008, já participaram mais de 
200 jovens, com a média de efetivação de 34% deles.

Após formatura, nova turma do Jovem 
Aprendiz ingressa na Portonave
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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

As atividades realizadas em um 
terminal portuário apresentam riscos 
significativos, principalmente no que diz 
respeito à movimentação de máquinas 
e equipamentos pesados. Durante 
tais atividades, é fundamental que os 
trabalhadores apresentem um estado 
normal de raciocínio e nível de atenção. 

Para isso, a Portonave lançou uma 
campanha educativa para conscientização 
da Política de Álcool e Drogas do Terminal, 
alertando a todos sobre o abuso de 
substâncias psicoativas. A campanha é 
direcionada aos trabalhadores da empresa 
e prestadores de serviço que entram na 

empresa. Foram criadas diversas peças 
como e-mail marketing, cartazes, cartilha 
e banners para divulgação e foi elaborado 
um documento oficial, assinado pelos 
diretores da empresa e anexado ao contrato 
da Portonave para prestação de serviços.

Neste ano, o Terminal também vai 
realizar, de forma preventiva, testes 
para verificar o consumo de bebidas 
alcoólicas e drogas. “Mais que divulgar 
a Política, essa campanha alerta para 
os malefícios causados pelo do abuso 
de álcool e drogas”, defende Marcos 
Casagrande Bitencourt, do Departamento 
de Segurança da Portonave.

Campanha 
alerta para o 
abuso de álcool 
e drogas 

Semana da Saúde é 
realizada no Terminal
A Semana da Saúde, realizada entre os 
dias 2 a 6 de abril, oferece anualmente 
aos profissionais, atividades e palestras 
de prevenção e promoção de um estilo de 
vida mais saudável. São abordados temas 
como saúde mental, ergonomia e doenças 
crônicas como, por exemplo, diabetes 
e hipertensão, além de trazer temas 
atuais discutidos no dia a dia, como a 
importância da vacinação contra doenças 
como a Febre Amarela.

O objetivo é fazer com que os funcionários 
tenham mais acesso às informações para 
melhorarem a qualidade de vida. De 
acordo com Candice Ana do Nascimento, 
responsável pela Semana e pelo programa 
Saúde em Equilíbrio, o tema deve ser 
valorizado, pois um ser humano saudável é 
mais feliz, mais produtivo, mais ativo. “Isso 
afeta todas as áreas da sua vida, pessoal e 
profissional, então a responsabilidade por 
comportamentos saudáveis é fundamental.”

Neste mês de março foi realizada 
a entrega de 2.016 latas e pacotes 
de leite em pó para 27 centros 
infantis, que atendem crianças 
de zero a cinco anos. Todas as 
unidades que atendem crianças 
foram contempladas. O alimento foi 
arrecadado como parte da inscrição 
dos atletas que participaram da 10ª 
Corrida Rústica de Praia Portonave, 
no dia 18 de fevereiro.

Representantes da Secretaria de 
Educação, da Fundação Municipal de 
Esportes, da Portonave e do Instituto 
Portonave de Responsabilidade 
Social participaram da entrega. O 
alimento foi distribuído conforme 
a necessidade de cada unidade e, 
em alguns casos, os leites foram 
enviados para as famílias também, 
para complementar a alimentação.

A Corrida Rústica é uma parceria 
da Portonave com a Prefeitura 
Municipal de Navegantes. O 
evento tem percurso de 5km e 
10km nas areias da Praia Central de 
Navegantes e ocorre sempre no mês 
de fevereiro. Em 2018, a corrida teve 
mais de 2.300 inscritos.

Mais de 2 mil 
latas de leite 
são doadas 
para creches
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CASAMENTO

• Thiago Rodrigues Vianna (Operacional) se casou com Aline 
Lopes em 23/2/2017.

FORMATURAS

• Dener Leal Bittencourt (Operacional) se formou em 
Logística em 18/1/2018.

• Anderson Fusinato (Operacional) se formou em Logística 
em 26/10/2017.

• Marcela Goncalves Flores (Segurança) fez MBA em Gestão 
Empresarial em 7/10/2017.

NascimentoS

• Alexandre Heiderscheidt (Operacional) foi pai de Joana 
Schwartz Heiderscheidt em 18/1/2018.

• Silvano Marcelino Costa (Operacional) foi pai de Benjamim 
Gaya Costa em 3/2/2018.

• Claudy Dorcely (Manutenção Civil) foi pai de Victor Andy 
Dorcely em 6/2/2018. 

• Cleber Quevedo de Oliveira (Operacional) foi pai de Helena 
Maring de Oliveira em 13/2/2018. 

• João Carlos Soares Fragoso (Manutenção) foi pai de Julio 
Cezar Gotardo Fragoso em 14/2/2018. 

• Lúcio Jorge Luciano (Operacional) foi pai de Guilherme 
Inocêncio Luciano em 19/2/2018. 

• Cleitor André Travessini (Manutenção) foi pai de Catarina 
Travessini em 6/3/2018. 

• Fabiano Camacho (Operacional) foi pai de Pedro Rodrigues 
Camacho em 14/3/2018. 

• Anderson Ricardo da Silva (Manutenção) foi pai de Daniel 
Vicente da Silva em 2/3/2018.

• Lucas Ricardo Marian (Manutenção) foi pai de Isabela dos 
Passos Marian em 16/2/2018.

• Anderson Medeiros (Operacional) foi pai de Anderson 
Medeiros Junior em 6/3/2018.

• Paulo Cezar Faustino Pereira (Operacional) foi pai de Gabriel 
Emílio Pereira em 26/2/2018.

• Marco Antônio Mafra (Operacional) foi pai de Maria Cecilia 
Ribeiro Mafra em 7/3/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE MARÇO

Exposição “Ao Redor da Mesa”
Cores, formas e texturas na arte cerâmica estiveram expostas na 
Galeria Portonave, no Hall de entrada do prédio administrativo, 
durante os dias 6 e 30 de março. A exposição “Ao Redor da Mesa” da 
artista Plástica Angela Goerke encantou quem circulou pelo espaço. 

A Galeria inaugurada em outubro do ano passado em comemoração 
aos 10 anos de operação do Terminal é mais um espaço dedicado 
a promover artistas locais e promover a cultura regional. Todos os 
profissionais da Portonave são convidados a prestigiar as exposições do 
espaço e os visitantes externos devem fazer prévio agendamento pelo 
telefone: (47) 2104-3395 ou pelo e-mail comunicação@portonave.com.br.

A Portonave exibiu em fevereiro para seus profissionais e familiares 
o filme “Matadores de Aliens do Espaço Sideral.” O longa metragem 
é uma produção navegantina de ficção e conta a história de uma 
invasão alienígena na cidade. O filme possui cenas gravadas na 
Portonave e teve o patrocínio do Terminal Portuário por meio de 
incentivo municipal.

Portonave recebe 
Matadores de Aliens
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P a r t i c i p e  d a  S e m a n a  d a  S a ú d e !

ABRIL

P r á t i c a s  f í s i c a s  s a u d á v e i s ,  b o a  a l i m e n t a ç ã o ,  
simples atos de educação,  tudo equil ibra sua 

saúde f ísica e  mental  e  também a de  todos 
que querem o seu bem.


