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A força que nos move tem como base a capacidade de 
aprender lições, refletir sobre o que já superamos e pensar 
no novo. Sobretudo, trata-se de uma força concentrada 
em uma equipe com potencial, que olha para frente e 
que evolui. Com a dedicação, criatividade e qualificação 
deste grupo, ganhamos espaço e relevância no mercado. 
E, assim, seguiremos transformando.

No ambiente portuário, a evolução é resultado 
também da integração entre os agentes que atuam em 
conexão com a atividade. Destacamos e  prestamos a 
homenagem aos Despachantes Aduaneiros pelo seu dia. 
Aos integrantes desta categoria ,  que muito contribui 
para gerar impulso às atividades de comércio exterior, 
parabenizamos e desejamos muito sucesso.

Que os objetivos,  os sonhos que temos pela frente nos 
estimulem a dialogar e continuar buscando a evolução. 
E, o mais importante, que tenhamos uma navegação 
segura, com confiança e energia. Que possamos imprimir 
um ritmo forte,  com  objetivos desafiadores. Porém, que 
a travessia seja agradável, de muitas descobertas e que 
possamos aproveitar a paisagem.

Parabéns, sucesso e muito 
obrigado a cada um dos 
nossos profissionais.

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  
uma atividade industrial muito 
importante para o Estado, que é 
a produção de carnes de aves e 
suínos. Segundo dados da Secretaria 
da Agricultura e da Pesca, Santa 
Catarina conta com 18 mil produtores 
integrados às agroindústrias e o setor 
de carnes gera quase 60 mil empregos 
diretos em frigoríficos e indústrias de 
beneficiamento. 

Maior produtor nacional de suínos 
e o segundo na produção de frango, 

o estado é o berço das principais 
empresas do setor de carnes do Brasil 
e também é líder na exportação 
desses produtos. Em 2017, mais de 
1,34 milhão de toneladas de carnes 
em geral foram enviadas por Santa 
Catarina para cerca de 130 países, 
com um faturamento de mais de   
US$ 2,6 bilhões.

Desde o início das suas operações, 
a Portonave participa desta história 
armazenando e movimentando 
carnes catarinenses para os 
mercados da Ásia, Oriente Médio, 
Norte da Europa e Mediterrâneo. 

Em 2017, a Portonave foi líder 
em Santa Catarina no segmento 
de exportação de contêineres 
reefers, sendo que destes, 83% do 
volume total exportado foram de 
aves e suínos. Esta performace se 
mantém em 2018, pois de janeiro 
à março já foram exportadas 
pela Portonave 9.610 unidades 
refrigeradas contendo aves e 
suínos (85% do volume total reefer 
exportado no ano). Os meses de 
maior movimentação desse tipo 
de carga são os de fechamento de 
trimestre, março, junho, setembro e 
dezembro.

Principais Produtos 
Exportados 

2015 2016 2017*
US$ % US$ % US$ %

1º Carnes de Aves 1,42 bilhão 18,6% 1,35 bilhão 17,8% 1,14 bilhão 17,7%

2º Soja 582 milhões 7,6% 593 milhões 7,8% 624 milhões 9,7%

3 º Carne suína 412 milhões  5,4% 519 milhões  6,8% 467 milhões 7,3%

O Dia do Despachante Aduaneiro é 
comemorado no dia 25 de abril, e a 
Portonave presta uma homenagem 
a todos os profissionais dessa 
categoria que exercem importante 
papel no nosso dia a dia no 
desembaraço das mercadorias 
que passam pelo Terminal. Os 
despachantes aduaneiros são os 
representantes dos importadores 
e exportadores e responsáveis 
pelo encaminhamento dos 
procedimentos e trâmites 
legais e administrativos das 
mercadorias perante os diversos 
órgãos governamentais e 
demais intervenientes do 
comércio exterior. Uma categoria 
profissional que existe no país 
desde 1850 e que, sem dúvida, 
contribui para o desenvolvimento 
do comércio exterior brasileiro. 
Parabéns a todos!

Glossário 
portuário 

Dia do Despachante 
Aduaneiro: 25 de abril TERNO: uma equipe de 

trabalho de cais composta 
por um equipamento de cais 
ou bordo (um portêiner STS 
ou um guindaste de bordo, 
por exemplo), e todo pessoal 
necessário para operá-lo, como 
controladores, auxiliares de 
movimentação, operador de 
equipamentos, etc.

EXTRA CALL: É uma escala 
de navio adicional e que não 
faz parte da programação 
regular. Geralmente as linhas 
ou serviços de navios são 
semanais e ocorrem em um 
dia específico da semana, 
porém, quando o armador 
precisa fazer uma escala que 
não estava anteriormente 
programada, ele combina 
então com o Terminal um 
extra call.

Fonte: http://www.portalsetorialfiesc.com.br/indicadores. * Dados fornecidos pelo MDIC-ALICEWEB, de 2007 até Setembro de 2017. 
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M E R C A D O

P A S S O U  P O R  A Q U I

A Equipe da Vendemmia Comércio 
Internacional visitou a Portonave no dia 24 
de março. Ao todo, 24 pessoas conheceram 
a estrutura do Terminal e aproveitaram 
para comemorar o atingimento das 
metas internas da empresa – esta foi 
a primeira vez que a equipe completa 
da Vendemmia esteve na Portonave. O 
pessoal foi recepcionado por Carlos Lima, 
Analista Comercial de Importação. O 
encontro foi importante para estreitar o 
relacionamento e ampliar o conhecimento 
do pessoal da Vendemmia sobre as 
operações do Terminal.

No dia 16 de abril, tivemos a visita dos 
representantes da Hamburg Sud Germany, 
Dennis Christopher Borgner e Marcio 
Lacerda Marchiore que vieram conhecer de 
perto a estrutura do Terminal. Dennis é o 
gerente da conta da BMW na Alemanha e 
veio para conversar sobre a importação de 
partes e peças que é feita usando os serviços 
da Portonave. Eles foram recepcionados 
por Marcos Borba e Carlos Lima, analistas 
comerciais, e a visita foi importante para 
estreitar o relacionamento entre as empresas. 

A Portonave marcou presença no Meeting Comex 2018, um dos maiores eventos de comércio 
internacional do sul do Brasil. O evento foi realizado no dia 18 de abril, na Expoville, em Joinville 
com palestra do Supervisor Comercial, Luís Henrique Lemos, que falou sobre “A atuação dos 
grandes armadores nos portos brasileiros”. O encontro é promovido pelo Núcleo de Negócios 
Internacionais da Associação Empresarial de Joinville (ACIJ) e voltado aos profissionais que atuam 
em negócios internacionais com objetivo de fomentar discussões e trocas de experiências. Esta 7º 
edição do Meeting Comex reuniu cerca de 350 participantes em 12 workshops que aproximaram 
interlocutores e público em debates sobre temas atuais de impacto e relevância para o setor. 

A Portonave está mais uma vez entre os finalistas da premiação internacional Lloyd’s List Americas Awards 
2018, organizada pelo grupo inglês, que premia empresas ligadas ao transporte marítimo dos diversos 
continentes. Esta é a edição “América” do prêmio, que é dividido em 14 categorias, dentre as quais a 
categoria “Port Operator of the Year ”, na qual a Portonave divide indicação com a Manzanillo International 
Terminal, o Port Houston, o Port of Oakland, e a SSA Marine. O Terminal concorre ainda na categoria 
“Best Technology for Cleaner Emissions”, com o case da eletrificação dos guindastes RTG. O resultado 
será anunciado em uma cerimônia em Houston, no dia 23 de maio. A Portonave já foi eleita o “Operador 
Portuário do Ano” em 2013, na edição global deste prêmio denominada Lloyd’s List Global, do qual também 
já foi finalista nos anos de 2015, 2012 e 2011. Esta é a segunda vez que o Terminal é indicado na edição do 
continente americano.

Francisval Mendes (no centro, de capacete 
vermelho), diretor da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários – ANTAQ foi 
recebido na Portonave no dia 23 de março 
pelo diretor-superintendente Administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, o Diretor-
superintendente Operacional, Renê Duarte 
e Silva Júnior e o Gerente Jurídico, Diego de 
Paula. Acompanhado pela assessora técnica 
Jacqueline Wendpap e pelo engenheiro 
Maurício Medeiros de Souza, chefe da 
unidade regional de Florianópolis, o Diretor da 
ANTAQ veio em visita oficial a Santa Catarina 
para conhecer a infraestrutura portuária 
catarinense. A qualidade das instalações do 
Terminal causou boa impressão e os visitantes 
fizeram elogios ao final da apresentação. 

Terminal recebe 
equipe da Vendemmia

Hamburg Sud Germany 

Participação no Meeting Comex em Joinville

Portonave é mais uma vez finalista do Lloyd’s America

Diretor da Antaq 
visita a 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

Formas e cores para o mar
Marcelo Santos nasceu na Praia do Canto Grande, em 
Bombinhas e, desde pequeno, aprendeu a se divertir praticando 
esportes nas ondas do mar. Seu caiaque mais velho já tem 22 
anos e ele ainda usa! Mas depois de muitos anos consertando 
os próprios equipamentos que, vira e mexe, danificam-se nos 
choques com as ondas, ele teve a ideia de começar a fabricá-los 
por conta própria. 

Foi então que, desde agosto de 2017, passou a levar a sério 
sua produção doméstica de pranchas de stand up e waveski, 
que é um caiaque específico para o surfe. “Como eu pratico 
surfe, sempre que estrago meus caiaques, eu mesmo tenho 
que arrumá-los. Com o tempo, fui aprendendo o jeito de 
fabricá-los e continuo pesquisando mais sobre as técnicas e 
os materiais”, conta. 

Em suas experiências ele descobriu, por exemplo, que pode 
reciclar as placas de poliuretano que sobram do revestimento 
das paredes dos containers reefer, usando-as como base das 
pranchas. Marcelo trabalha em sua produção nas horas livres e 
nos dias de folga do Terminal. 

Por enquanto, as pranchas são para uso próprio – ele ainda 
não está vendendo – só aluga e usa nas aulas que dá de stand 
up e waveski. As aulas podem ser em qualquer praia da região 
que seja de preferência dos alunos. Interessados podem entrar 
em contato para combinar local e horário pelo WhatsApp 47 
991342787, que ele leva os equipamentos.

No quarto perfil da série “O outro lado”, que mostra 
os talentos e as habilidades desenvolvidas pelos 
colaboradores da Portonave fora do horário do 
expediente, apresentamos Marcelo Santos, que 
trabalha na área operacional como operador de 
equipamento pleno e está na Portonave há 10 anos e 
que, nas horas vagas, produz pranchas e caiaques. 
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C A P A

NESTE DIA DO TRABALHADOR, A PORTONAVE 
PRESTA HOMENAGEM AOS 1.060 PROFISSIONAIS 
QUE, DIARIAMENTE, COM A FORÇA DO SEU 
TRABALHO LEVAM ADIANTE NOSSA MISSÃO DE SER 
REFERÊNCIA GLOBAL EM EFICIÊNCIA E QUALIDADE 
NO SEGMENTO PORTUÁRIO.

PARA DAR FORMA A ESSA HOMENAGEM, A 
REVISTA PORTONAVE EXPRESS ENTREVISTOU SEIS 
PROFISSIONAIS DA PORTONAVE E DA ICEPORT 
PARA REPRESENTAR TODOS OS DEMAIS E OUVIR 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO NA VIDA 
DE CADA UM, COMO CADA ATIVIDADE FAZ A 
DIFERENÇA NA VIDA DAS OUTRAS PESSOAS E O 
QUE SIGNIFICA SER UM TRABALHADOR.

“O trabalho é um combustível que mantém alimentada minha 
busca por realizações. É com ele que alcançamos objetivos 
e sonhos. E trabalhar no que se gosta é fundamental para o 
sucesso, pois passamos mais tempo de nossas vidas no local 
do trabalho do que com a família. Por isso, se estamos fazendo 
algo de que não gostamos, isso não se torna produtivo e não 
tem crescimento. O trabalho dignifica, seja ele qual for, e é 
essencial para nossas vidas. É importante saber passar o 
conhecimento para as pessoas de forma simples e eficaz, isso 
faz toda a diferença para que o profissional trabalhe motivado 
e o trabalho seja produtivo. Acho o trabalho de manutenção 
muito importante, pois precisamos manter a confiabilidade 
e segurança dos equipamentos. A Portonave se destaca no 
mercado e fazer parte dela é de grande satisfação, por ser uma 
empresa que olha para os funcionários, dando oportunidades 
de estudo e crescimento profissional. Sou um exemplo disso, 
pois cresci muito desde que comecei trabalhar aqui e me formei 
Engenheiro Mecânico, que era meu grande sonho.”

MARCIO FERNANDO BUGAI, Supervisor de 
Manutenção Mecânica, há 10 anos na Portonave.

Sou formado em logística e pós-graduado em administração 
de empresas. Estou há 10 anos na Portonave onde sou analista 
de planejamento e atualmente responsável pela programação 
de navios. Nós, planejadores, temos como responsabilidade 
fazer as operações portuárias acontecerem de forma 
harmoniosa, onde criatividade e proatividade são nossas 
companheiras diárias. Tem uma frase que na minha opinião, 
define o nosso setor: “as coisas às vezes podem não sair 
conforme o planejado/esperado, mas não espere menos que o 
nosso melhor todos os dias” e isso faz a diferença na vida das 
pessoas à nossa volta. Como trabalhador, meu maior orgulho 
é fazer parte dessa história linda que a Portonave fez e vem 
fazendo ao longo dos anos, onde somos o best in class do 
nosso grupo e um dos melhores terminais da América Latina.” 

THIAGO DE OLIVEIRA, Analista de Planejamento, há 10 
anos na empresa.

A 
FORÇA 
QUE 
NOS 
MOVE
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“Quando se trata de trabalho tenho em mente a seguinte 
afirmação: “O trabalho dignifica o homem”. Nesse ambiente 
que é extensão direta do nosso lar, desenvolvemos o 
caráter, construímos amizades, aplicamos nossas aptidões, 
demonstramos integralmente o que somos e conseguimos 
perceber no que precisamos melhorar. O convívio com o 
diferente pode ser um dos grandes desafios, mas, ao mesmo 
tempo, pode se tornar um mecanismo muito eficaz para o 
nosso crescimento pessoal. Trabalhar na Portonave significa 
conseguir olhar para além dos muros da empresa e perceber 
que um mundo melhor se constrói com ações. O zelo pelo meio 
ambiente, a preocupação para com a segurança e integridade 
dos seus colaboradores, o incentivo à educação continuada, 
a abertura dos seus espaços para a comunidade, a presença 
das famílias em nosso ambiente de trabalho, as ações sociais 
em vários municípios da região, demonstram que, mais do 
que uma empresa, a Portonave tem destinado grande parte 
de seus esforços na busca por tornar-se uma verdadeira 
parceira da sociedade, objetivando o desenvolvimento de 
nossa comunidade e, consequentemente, de cada um de nós 
enquanto indivíduos. Enquanto profissional, orgulho-me em 
saber que cheguei a uma posição que almejei, porém, sei que 
não posso parar. Novos desafios nascem a cada dia, e é preciso 
disposição para conseguir vencê-los. A cada segundo surgem 
novas necessidades no mercado e é preciso acompanhar esses 
avanços. É preciso que voltemos nossas forças a nosso favor, 
para que o mundo não nos deixe para trás.”

FIDELIS EYNG JUNIOR, Controlador de Carga, há 7 
anos na Portonave.

“Vejo no trabalho a oportunidade de fazer amigos, conversar 
com as pessoas, mostrar respeito. E acho que a maior diferença 
que meu trabalho faz na vida das pessoas é adquirir e passar 
conhecimentos. Ser um trabalhador na Portonave significa estar 
realizado profissionalmente pois é muito bom trabalhar numa 
empresa que te oferece estabilidade, segurança, plano de saúde, 
incentivo ao estudo, refeitório com uma excelente comida! Meu 
maior orgulho é fazer parte da empresa desde setembro de  2008, 
de ter participado do startup, de ter passado por desafios junto 
com a empresa e ter conseguido superá-los. Também ter recebido 
incentivo para estudar e ter se formado técnico e agora estar 
cursando ensino superior.” 

EDER FERNANDES, Técnico em Eletrônica, há 9 anos na 
Iceport.

“No trabalho podemos colocar em prática aquilo que 
passamos boa parte da nossa vida estudando e aprendendo. 
Também é onde podemos nos aprimorar como seres humanos, 
aprendendo a lidar com várias situações, pessoas e contextos. 
Trabalhar com ações preventivas e que minimizam os 
impactos ambientais garantem melhor qualidade de vida e 
a preservação do meio ambiente para as gerações futuras. É 
um prazer fazer parte da equipe Portonave, trabalhar numa 
empresa que valoriza seus profissionais, valoriza o bom 
relacionamento interpessoal, está sempre em busca de novos 
projetos e ações que possam trazer benefícios aos funcionários 
e à cidade em que está sediada. Tenho orgulho em fazer parte 
de um grupo macro de pessoas que buscam o aprimoramento 
profissional, pessoal e que contribuem para o desenvolvimento 
da nossa cidade. E claro, de poder atuar na área de meio 
ambiente, que sou apaixonada.”

ANA PAULA GARBIN, Técnica em Meio Ambiente, há 6 
meses na Portonave.

“O trabalho torna o homem digno e um ser humano 
completo perante à sociedade e perante si mesmo. Com ele,  
transformamos sonhos em realidade. Sim, todo mundo sonha e 
sempre quer algo mais. E é com o trabalho que podemos obter, 
além do sustento das nossas famílias, as conquistas materiais. 
Na Portonave, muita gente está conquistando seus sonhos: a 
casa, o carro e outros objetivos, tudo a partir da realização pelo 
trabalho. Eu, que estou desde o começo, percebo que a empresa 
trouxe muito desenvolvimento para Navegantes. Teve muito 
crescimento em volta, o Terminal promoveu o desenvolvimento 
econômico na região. É como se fosse uma flor, a Portonave é o 
miolo e tudo em volta são as pétalas que vão florescendo. Um 
grande orgulho pra mim, como trabalhador, é ter um dos meus 
filhos trabalhando aqui na empresa e saber que a Portonave 
está garantindo 50% da faculdade dele. Todo pai quer ver 
isso seus filhos estudando, tendo oportunidade de se realizar 
profissionalmente. O meu orgulho, hoje, é ver os meus filhos se 
transformando em trabalhadores e pessoas dignas.”

ANTONIO ADRIANO KRUCZKEVCZ, Operador de 
Equipamentos, há 10 anos na empresa. 
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S É R I E  –  O  T R A B A L H O  D E  C A D A  U M

DEPARTAMENTO JURÍDICO
CAPÍTULO 21

QUAL A FORMAÇÃO/HABILIDADES 
NECESSÁRIAS PARA TRABALHAR 
NO DEPARTAMENTO?
A principal formação para compor o 
departamento jurídico é a Graduação 
em Direto, ou estar cursando, sendo 
que, para os cargos de advogado, é 
necessária a inscrição na OAB.

No 21º capítulo da série de apresentação dos setores e atividades que compõem 
um terminal portuário, vamos conhecer o Departamento Jurídico, responsável pelo 
assessoramento jurídico da empresa e que atualmente conta com uma equipe de 
seis pessoas.

“O TRABALHO DE CADA UM”

Atualmente o departamento é 
composto pelo Gerente Jurídico, 
duas Advogadas, uma Auxiliar 
Administrativo e duas Estagiárias.

COMO ESTÁ ESTRUTURADO O 
DEPARTAMENTO?

Entre as responsabilidades do 
departamento, além de acompanhar as 
ações judiciais, está promover maior 
segurança jurídica gerando o suporte 
necessário para a tomada das decisões 
estratégicas e cotidianas da Portonave 
e, de forma integrada com os outros 
diversos departamentos, desenvolver 
ações preventivas visando mitigar os 
riscos e contenciosos jurídicos. Também 
é nossa função garantir integral 
compliance com a legislação vigente, 
especialmente através dos grupos de 
estudo: Comitê Interno de Estudo de 
Legislação Aduaneira e Regulatória, 
Grupo de Estudos de Direito 
Tributário e Aduaneiro, Comitê de 
Acompanhamento Legislativo (CAL). E, 
ainda, prestar assessoramento jurídico 
perante os órgãos de regulação e 

QUAIS AS RESPONSABILIDADES 
DA EQUIPE?

Robertha Zimmermann Teixeira 
ocupa o cargo de Advogada no 
Departamento Jurídico da Portonave 
há pouco tempo, mas sua história 
com a empresa começou bem antes, 
quando ainda era estagiária em um 
órgão interveniente de um porto 
vizinho e, em uma das visitas que fez 
à Portonave, teve oportunidade de 
conhecê-la: “Desde aquele momento, 
tive certeza de que um dia trabalharia 
aqui”, conta. Com esse sentimento e 
já cursando a faculdade de Direito, 
ingressou na Portonave em maio de 
2014 como estagiária, permanecendo 
por quase dois anos. “Minha história 

na Portonave pode ser resumida 
como uma grande oportunidade a 
qual busco valorizar todos os dias”. 
Além da experiência que tem em 
sua área, aprecia a oportunidade 
de conhecer melhor a realidade 
portuária como um todo: “Hoje meu 
trabalho significa tudo! Pensar que 
sou a guardiã legal da Companhia, 
que cabe a mim defender os seus 
direitos, é único. Considerando que 
somos um departamento de apoio 
para as demais áreas, nossa rotina de 
trabalho é basicamente atender as 
suas necessidades, além de executar 
as atividades inerentes a nossa 

função. O trabalho em equipe é ótimo 
e essencial! Para que nossa entrega 
seja efetiva e com qualidade, a divisão 
de tarefas, o apoio e o entrosamento 
da equipe se tornam indispensáveis. 
No departamento jurídico, não é 
diferente. Cada um possui atividades 
específicas, porém buscamos sempre 
alinhar as informações uns com 
os outros para que todos estejam 
atualizados e, quando necessário, 
consigam prestar apoio ao colega”. 
Para quem está chegando à empresa 
neste momento, ela aconselha que 
aproveite todas as oportunidades 
que a empresa lhe oferecer, pois são 
únicas.

CASE

fazer acompanhamento das ações 
do Conselho de Administração da 
Portonave e Comitê Executivo da 
Iceport.
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A Semana da Saúde, realizada entre os dias 2 e 6 de abril, reuniu 389 
participantes que puderam ouvir e saber mais sobre Estilo de Vida, 
Ergonomia e Saúde Mental. A programação também contou com 
aulas práticas de Relaxamento e Circuito Funcional e uma atividade 
de Blitz Postural. “É muito importante que os colaboradores 
tenham cada vez mais acesso a informações que contribuam para 
melhorar a qualidade de vida”, explica Candice Ana do Nascimento, 
responsável pela Semana e pelo programa Saúde em Equilíbrio. 
“Exercícios e práticas como as experimentadas na Semana da Saúde 
visam o bem estar geral da pessoa e impactam todas as áreas da 
vida, pessoal e profissional”, completa.

A Portonave recebeu as recertificações 
da ISO 9001 e ISO 14001. A confirmação 
das certificações, que a empresa já 
possuía desde 2009-2010, aconteceu de 
acordo com as normas mais recentes e 
atualizadas da ISO, de 2015. 

As principais mudanças em relação 
às anteriores são a consideração 
das partes interessadas pertinentes 
no processo de gestão, a definição 
do contexto da organização, a 
abordagem de riscos e oportunidades, 
a determinação das responsabilidades 

das lideranças e a determinação da 
sistemática de gestão de mudanças. 

As novas versões proporcionam maior 
alinhamento estratégico das atividades 
do sistema de gestão com o negócio, 
disseminação das responsabilidades pelo 
SGI, maior envolvimento das lideranças, 
análises dos riscos e oportunidades e maior 
ênfase no planejamento e monitoramento 
do desempenho. A recertificação 
é o reconhecimento da solidez e 
amadurecimento do Sistema de Gestão 
Integrado, que assegura a eficiência e 

eficácia de todos os processos pertencentes 
à organização e resulta em benefícios aos 
colaboradores, clientes e comunidade. 

Além disso, uma consultoria realizou 
uma auditoria interna na Portonave 
entre os dias 16 a 20 de abril, 
preparatória para o processo de 
certificação também da OHSAS 18001 
(da área de Gestão de Segurança e 
Saúde Ocupacional), prevista para 
ocorrer ainda este ano em data a ser 
confirmada com o órgão certificador 
(BVQI ou mais conhecido como BVC).

Ações da Semana da 
Saúde movimentam 
o Terminal

Portonave recebe recertificação 
das normas ISO 9001 e ISO 14001 

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

PORTONAVE S/A. - TERMINAIS PORTUÁRIOS DE NAVEGANTES 
 

Avenida Portuária Vicente Coelho, 01, São Domingos, 88370-904 - Navegantes/SC  
Brasil 

 

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da  

organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade  
com os requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma

ISO 14001:2015
Escopo de Certificação 

OPERAÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO.  
 
 
 
 Data de Início do Ciclo de Certificação: 20 de Março de 2018 

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, este 

certificado é válido até: 19 de Março de 2021 
 

Validade do certificado anterior: 20 de Março de 2018 

      

Data da auditoria de recertificação: 15 de Dezembro de 2017  

 

Data de Aprovação Original: 23 de Março de 2009  
Certificado N°: BR027864  Versão: 1 Data da Revisão: 28 de Fevereiro de 2018  

 
 
 






Lúcia Nunes - Gerente Técnica 
Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar 

Vila Cruzeiro, 04726-170 -  São Paulo/SP - Brasil 
               Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de 

              Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. 

              Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001.
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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

No dia 26 de março, alunos da Escola 
Municipal Professora Maria Ivone Muller 
dos Santos, de Navegantes, assistiram 
ao concerto “Um chorinho pra você”, 
que conta a história do choro a partir 
da música dos seus grandes mestres, 
Pixinguinha, Jacob de Bandolim, 
Chiquinha Gonzaga e outros. O projeto, 
que tem apoio da Portonave por meio 

da Lei Rouanet, prevê 50 apresentações 
do grupo que é característico do choro 
tradicional e que levará a música a um 
público de 11 mil espectadores de escolas 
públicas de 25 municípios da região 
sul do Brasil (incluindo Navegantes). É 
uma das maiores ações de divulgação 
do choro já realizadas na rede pública de 
ensino do país. 

Projeto “Um chorinho pra você” se 
apresenta em escolas de Navegantes

Juntos pelo Rio 
Mais de 300 voluntários, incluindo um 
grupo de 21 jovens aprendizes da Portonave, 
participaram do 7º Juntos pelo Rio que 
aconteceu no dia 24 março e que recolheu 
mais de 3,6 toneladas de lixo dos arredores 
do Rio Itajaí-Açu, em Navegantes. A ação, 
que teve objetivo de comemorar o Dia da 
Água, é apoiada pela Portonave desde suas 
primeiras edições. 

Jardel Fischer, Gerente de TI da 
Portonave, recebeu na noite de 27 
de março em evento em São Paulo o 
prêmio de Executivo de TI do Ano 2018 
na categoria Transporte e Logística. 
O prêmio, concedido pela IT Mídia, 
homenageia os profissionais e empresas 
que mais se destacaram implementando 
projetos importantes para seu negócio. 
A conquista segue etapas: a inscrição 
do case implementado pelo time de TI, 
entrevista com a equipe da IT Mídia e 
uma avaliação aplicada pela consultoria 
Internacional de RH, Korn Ferry. São 26 
categorias premiadas e participam os 

CIOs das maiores empresas do Brasil. O 
case da Portonave apresentou os ganhos 
obtidos nos últimos dois anos com 
base nos investimentos em tecnologia 
e a revisão de processos estratégicos, 
garantindo ao terminal alta eficiência 
operacional sendo referência global 
em produtividade. “Para mim foi muito 
gratificante representar toda a equipe 
de TI e demais colaboradores que foram 
a base do sucesso em 2017 frente aos 
desafios a nós confiados, implementando 
as melhores soluções de TI disponíveis 
no mercado em busca dos melhores 
resultados”, diz Jardel Fischer. 

Gerente de TI da Portonave é premiado 

Um olhar sobre a figura humana no 
seu cotidiano foi o tema da exposição 
Dois tempos, da artista plástica 
Maristela Silveira, apresentada entre 
os dias 04 e 30 de abril. O evento de 
lançamento contou com a apresentação 
do Coral do Instituto Portonave, que 
emocionou os convidados trazendo 
canções nacionais e internacionais de 
diversos ritmos. A Galeria Portonave 
foi inaugurada em outubro do ano 
passado, em comemoração aos 10 anos 
de operação do Terminal, com o objetivo 
de ser um espaço dedicado à promoção 
de artistas locais e de outras regiões. 
Todos os colaboradores da Portonave 
são convidados a prestigiar o espaço 
e visitantes externos devem fazer um 
prévio agendamento pelo telefone:       
47 2104-3395 ou pelo e-mail 
comunicação@portonave.com.br.

Exposição Dois 
Tempos na Galeria 
Portonave

Mais detalhes sobre casos finalistas: https://www.itforum365.com.br/especiais/conheca-os-vencedores-do-premio-executivo-de-ti-do-ano-2018
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CASAMENTO

• Leandro de Borba Vieira (Manutenção) se casou com 
Janaina dos Santos Fernandes em 11/4/2018.

• Amanda Cristina da Silva (Gate) se casou com Fabio Vital 
Lima em 26/3/2018.

FORMATURAS

• Marcelo Angelo da Silva (Manutenção) fez Pós-Graduação 
em Engenharia da Manutenção em 14/2/2018.

NascimentoS

• Benirobi Strach (Operacional) foi pai de Luiz Robson Strach 
em 18/3/2018.

• Arielton Vieira Silva (Operacional) foi pai de Anthony 
Tolardo Silva em 9/4/2018.

• Mauricio Mazzardo (Operacional) foi pai de Pedro Henrique 
Mazzardo em 17/4/2018. 

• Silvio Stepaniak Junior (Manutenção) foi pai de Sophia 
Chaucoski Stepaniak em 11/4/2018. 

• Charles Dean de Moura Sousa (Operacional) foi pai de Davi 
Luiz Bruno Sousa em 8/4/2018. 

• Renan Hudson Santos Vilasante (Manutenção) foi pai de 
Heitor da Silva Vilasante em 17/4/2018. 

• Cleiton Severino (Operacional) foi pai de Alice Helena 
Severino em 18/4/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

Estreia nova 
temporada do 
“Futebol de rua”
A edição 2018 do “Futebol de rua” já começou. A aula inaugural 
aconteceu no dia 4 de abril no Centro de Artes e Esportes Unificado 
(CEU) Holde Scartezini que fica no bairro Nossa Senhora das Graças, 
com a garotada animada. No ano passado, 114 crianças, da região com 
idade entre seis e treze anos, passaram pelo projeto em 153 atividades 
como oficinas de futebol, mas também sociais e culturais como a visita 
ao Jardim Botânico de Curitiba. O projeto tem objetivo de desenvolver 
as crianças em todas as áreas, oferecendo aprendizado por meio da 
diversão e bons exemplos, e conta com o patrocínio da Portonave por 
meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. As inscrições continuam 
abertas e as aulas acontecem duas vezes por semana. 

O colaborador Enio Antônio dos Santos 
participou de duas etapas do Campeonato 
Estadual de Ciclismo conquistando a 
terceira colocação em ambas. A segunda 
etapa, de 84 quilômetros, foi em Itapema, 
no dia 18 março, com muito calor em um 
final apertado sendo definido apenas 
no fotofinish. Já a 3°etapa aconteceu na 
semana seguinte em Florianópolis e teve 
50 quilômetros no plano, até a subida ao 
morro da Cruz para a chegada, que foi 
no pátio da NSC TV. “Um 3° lugar está 
razoável para começo de temporada, 
mantendo uma regularidade”, diz.

Destaque no Ciclismo

A equipe Portonave conquistou o 8º lugar na categoria Aberta 
Elite, na 23º Prova de Revezamento Volta à Ilha, que aconteceu em 
Florianópolis no dia 07 de abril de 2018. O grupo, com oito titulares 
e um reserva, concluiu a prova em 11h21m e todos receberam 
medalha de participação. Foram 140 quilômetros de corrida 
distribuídos em 18 trechos, cada um com diferentes características 
e graus de dificuldade. Na categoria da Portonave estavam inscritas 
17 equipes e a prova no total reuniu 519 equipes e mais de 4 mil 
corredores. Todas as despesas (inscrições, hospedagem, transporte, 
alimentação) foram pagas pela empresa que segue estimulando 
seus atletas a participar de provas de corrida durante todo o ano. 

Atletas da Portonave 
correm em Florianópolis 
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Uma homenagem da Portonave
                     a todas as mães que, 
incondicionalmente,
             carregam você no coração.

13 de maio
DIA DAS MÃES

Sempre           cabe mais um


