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Destacamos nesta edição a relevância da atividade dos 
caminhoneiros para o bom desempenho da atividade 
econômica. Uma categoria profissional que demonstra 
superação a cada dia, que está integrada à operação 
do Terminal e tem sido relevante para os padrões de 
produtividade alcançados por aqui. Esperamos que 
caminhando juntos, com uma postura de colaboração, 
mantendo o equilíbrio e corrigindo eventuais desvios, 
possamos aprimorar cada vez mais esta já duradoura 
relação. Parabéns a todos os caminhoneiros, expressão 
de persistência e determinação, que todos sigam sempre 
numa rota segura.

Seguimos abordando as riquezas de Santa Catarina, um 
Estado consistente e sustentável, que gera oportunidades 
e cria conexões para o desenvolvimento das organizações 
e profissionais. Com esta base, com a força do trabalho 
de cada um e o envolvimento de todos, podemos superar 
expectativas, aproveitar cada momento e colocar em 
prática os nossos planos. Pois o ambiente corporativo é 
dinâmico, conectado com a mudança permanente e a 
aplicação de novas tecnologias. Neste contexto, equipes 
fortes são protagonistas de grandes transformações, 
geram resultados e constroem bons relacionamentos.

Obrigado a todos os 
integrantes do nosso 
time pela dedicação e  
determinação em buscar os 
objetivos comuns.

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
Neste capítulo sobre as riquezas 
produzidas no Estado de Santa 
Catarina, o Portonave Express 
apresenta informações sobre a 
Indústria Química, responsável por 
fornecer insumos e produtos finais 
para diversas atividades da economia. 

Entre os materiais pertencentes 
a esta categoria está a gelatina, 
os vários tipos de pigmentos, 
fertilizantes, tintas, esmaltes e 
solventes e muito mais.

Segundo dados da Fiesc, o setor de 
Produtos Químicos (que engloba 
também a indústria plástica) 
representa 6,5% dos empregos da 
indústria catarinense, empregando 
cerca de 48 mil pessoas. 

As regiões de maior destaque no 
setor são o Norte e o Sul Catarinense, 
que juntas detêm mais de 60% da 
força de trabalho desta atividade 
industrial. Entre as cidades que mais 
exportam estão Itá, Joinville e Içara.

Entre as exportações do setor 
em 2017, as relações comerciais 
de maior destaque são com 
Estados Unidos com 18,3% do 
total de vendas do setor, seguido 
da Argentina (15,5%) e Paraguai 
(12,1%). No ano passado, apenas 
pela Portonave, foram 570 
contêineres exportados e neste ano, 
até o primeiro trimestre, outros 165 
contêineres enviados ao exterior, 
principalmente para a Rússia, 
China, Egito e África do Sul.

Cabeços: Estruturas de ferro localizadas no cais 
para suportar os cabos de amarração dos navios.

Defensas: Objetos colocados no cais para 
proteger os navios de tocarem o píer.

O supervisor comercial da Portonave, 
Luís Henrique Lemos, representou o 
Terminal na quarta edição do Latin 
America Port Summit, realizado em 
Santiago, no Chile, entre os dias 7 e 8 
de junho. O evento reuniu especialistas 
e profissionais do setor portuário 

para discutir as principais questões 
do setor, trocar de informações e boas 
práticas com outros portos, expandir 
conhecimentos e fazer networking. 

É a primeira vez que o Terminal participa 
e, durante a programação, Luís teve a 

oportunidade de apresentar o case da 
Portonave para os presentes. “Os principais 
portos da América Latina participaram do 
Summit e estar ali, mostrando as conquistas 
obtidas na primeira década de operações da 
Portonave, significa estar no mesmo nível 
que esses terminais”, diz o supervisor. 

Portonave presente na quarta edição 
do Latin America Port Summit

Glossário 
portuário 
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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

SECRETARIADO (PARTE II)
CAPÍTULO 23

No vigésimo terceiro capítulo da série sobre os 
departamentos e os profissionais da Portonave, 
vamos conhecer o Secretariado, uma área que integra 
vários serviços e perfis de atendimento, todos eles 
fundamentais na empresa. Na edição anterior, 
abordamos como a área está estruturada e soubemos da 
sua importância para a organização do Terminal. Além 
da secretária executiva, a equipe inclui os profissionais 
da copa da diretoria, da portaria e da recepção, que 
trabalham para que todos que entram na Portonave 
sejam recebidos da melhor forma possível, com 
cordialidade e atenção.

“O TRABALHO DE CADA UM”

Nossa segunda perfilada é uma 
personagem fundamental de 
atendimento: a copeira da diretoria, 
Maria Eleutério. 

Ela começou como profissional 
terceirizada e passou a cobrir as férias 
da Copa. Em 2013, foi convidada 
para se efetivar no cargo. “Foi uma 
surpresa, eu não esperava”, relembra. 

Mas a oportunidade de trabalho vinha 
com uma condição: precisaria retomar 
os estudos. Tinha até a 4ª série 
primária e estava há muitos anos 
fora da sala de aula. “No começo não 
foi fácil, queria desistir. Mas com o 
tempo, eu peguei amor pelo estudo. A 
Portonave me fez gostar de estudar”. 
Maria já concluiu o Ensino Médio e 

agora sonha em fazer Curso Técnico 
em Enfermagem. “No dia 15 de julho, 
completará cinco anos da minha 
contratação e eu só tenho a agradecer. 
Aprendi muita coisa, entre elas, 
respeitar cada um. Procuro trabalhar 
sempre sorrindo, não trago meus 
problemas para a empresa, faço meu 
trabalho com muito orgulho e atendo 
todo mundo igual, não importa o 
cargo. Para mim não tem quem é mais 
ou quem é menos”, afirma.

A rotina de Maria é chegar às 
7h30, fazer café, servir os diretores 
e conforme as reuniões vão 
acontecendo, ela vai servindo os 
presentes. “Às vezes, além da Sala 
da Diretoria, as três outras salas de 
reuniões estão cheias, e eu me viro 

em três Marias para não deixar faltar 
nada a ninguém”, conta. Ela também 
dá o apoio necessário em dias de 
evento no Sky Club e a quem surge 
na Copa. “Tem gente que aparece na 
cozinha pedindo um cafezinho, um 
chá ou mesmo um conselho. E a gente 
atende!”, conta. 

Para quem está há pouco tempo 
trabalhando ou pretende ingressar na 
empresa, ela recomenda duas coisas: 
responsabilidade e força de vontade. 
“Quando entrar na Portonave, mostre 
o seu melhor. A companhia dá muitas 
oportunidades e quem tiver entrando 
tem que vir com a garra toda, pois 
nossos diretores, nossos gestores, 
mostram que a gente tem chance de 
crescer aqui dentro”, encerra.

CASE
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S É R I E  –  O  O U T R O  L A D O

TRAÇO FINO
O desenho surgiu em sua vida ainda pequeno, estimulado 
pelos pais, que sempre adquiriam livros infantis para colorir. 
“Ainda tenho alguns de recordação, guardo com carinho. 
Além disso, meu pai também desenhava alguma coisa, mas 
muito pouco”, relembra. Na adolescência, no Paraná, Raphael 
teve outras influências. “Com 13 anos, conheci o trabalho do 
grafiteiro Aaron e dali em diante comecei me envolver no 
mundo gigantesco da arte e não parei mais”, conta. 

No entanto, a grande referência que o inspirou foi o professor 
da sua cidade natal, José Valdir Moreira. “Estudei com ele por 
pouco tempo, aproximadamente uns 6 meses, mas ele foi o 
responsável por me ensinar sobre arte clássica, tema que eu me 
dedico até hoje. Começava um desenho na aula e terminava em 
casa. Também estudei muitas técnicas e li muitos conteúdos 
sobre artes principalmente a arte renascentista de Michelangelo, 
Caravaggio, Leonardo, Raphael, o artista classicista William-
Adolphe Bouguereau”, explica. Atualmente o tempo para se 
dedicar aos desenhos é menor, porém, Raphael, sempre que 
pode, está no estúdio montado em seu apartamento traçando 
alguns esboços. “Nunca tive intenção de comercializar nada, 
apenas já presenteei algumas pessoas com alguns trabalhos”.

Para ele, ser um desenhista vai muito além de pegar uma 
folha e um lápis e sair desenhando qualquer coisa que se vê. 
“É fundamental saber as técnicas envolvidas, os diferentes 
tipos de materiais e o porquê de estarmos fazendo aquilo. 
A vida de um desenhista não e fácil, requer muitas horas de 
trabalho, concentração e paciência”. Ele ainda complementa 
que a atividade, embora exija dedicação e esforço, não tem o 
reconhecimento merecido. “Apenas quem gosta dá valor”.

Os planos de seguir desenhando e de se aprofundar 
na técnica está traçado na cabeça e algum dia deve se 
concretizar. “Apesar do custo ser elevado, tenho muita 
vontade de estudar em uma tradicional Academia, como o 
Grand Central Atelier em Nova Iorque (EUA) ou a Angel 
Academy of Art em Florença, na Itália. Faço projetos para 
meu futuro, quem sabe. Também tenho intenções de um dia 
passar meus conhecimentos para crianças e adultos”, reflete. 
Para os leitores, Raphael deixa o seguinte conselho: “Todos 
aqueles que buscam por um sonho, não desistam por mais 
difícil que seja. Um dia tudo se tornará realidade. Tudo vai 
depender dos seus esforços”.

Em mais um perfil da série “O outro lado”, que 
apresenta os talentos e habilidades dos funcionários 
da Portonave, vamos conhecer os traços precisos 
de Raphael Cavalli Paduch, do Departamento de 
Manutenção da Iceport, desenhista de mão cheia. 
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Eles vivem na estrada, muitas vezes longe da família, realizando 
o nobre trabalho de movimentar o Brasil.  Levam e trazem 
alimentos, produtos e insumos. Com tanta importância para 
o ciclo de desenvolvimento do país, nada mais justo do que 
dedicar uma data para celebrar o seu trabalho: 25 de julho, 
Dia do Motorista. A Portonave orgulhosamente homenageia 
os grandes parceiros na movimentação de cargas. Confira 
nesta edição quatro histórias emocionantes que retratam um 
pouco do dia a dia desses profissionais e a sua contribuição na 
trajetória do Terminal Portuário de Navegantes.

NESTA LONGA 
ESTRADA 
DA VIDA

C A P A
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Os primos, Marcos Rodrigues de França e Marcelo Rodrigues 
de Amorim, foram os dois primeiros motoristas a entrarem na 
Portonave, no início da operação teste, em 2007. O momento 
ficou registrado com a entrega de duas placas comemorativas 
que os dois guardam com muito carinho até hoje. “Me sinto 
orgulhoso e digo de peito aberto que esse é o melhor porto 
para se trabalhar, nunca tive nenhum problema e nenhuma 
reclamação”, conta Marcos, que há 15 anos dirige carretas 
transportando cargas. “Eu criei meus filhos e sustento minha 
casa com o caminhão. Apesar dos desafios da profissão, o 
motorista representa o coração do Brasil”.

Marcelo complementa que todo motorista é um guerreiro. 
“Lidamos com a distância, o risco da violência e dos acidentes, 
a falta de conforto em alguns lugares para descansar com o 
único objetivo de trazer o alimento de cada dia”. Para ele, que 
há 17 anos trocou o conserto de bicicletas pelo transporte de 
contêineres, ter sido o protagonista do primeiro desembarque é 
inesquecível. “É um marco que vai ser contado para meus filhos 
e netos”, afirma, relembrando que, ao conhecer a proposta do 
novo Terminal em Navegantes, ficou impressionado. “É um dos 
portos mais organizados que eu já vi. Quem é motorista sabe que 
em alguns locais a gente não tem hora pra entrar e nem pra sair. 
Aqui não. Tudo é agendado e o tempo de espera é curto”.

Há 15 anos, Maria começou a dirigir caminhão por causa da 
dificuldade em encontrar motorista para a sua pequena frota. 
“Dependia de motorista e o caminhão era a única ferramenta que 
eu tinha para sustentar meus três filhos. Tirei a carteira e criei 
sozinha todos eles com o trabalho das carretas”. Ela relembra as 
inúmeras vezes que chegou de madrugada e poucas horas depois, 
na manhã seguinte, estava de pé para mais um dia de trabalho. 
“Hoje faço o circuito Itajaí/Navegantes com muito gosto, pois 
adoro trabalhar com caminhão”, declara orgulhosa e ciente da 
importância de seu trabalho para o crescimento econômico.         
“O motorista é quem carrega o Brasil, somo verdadeiros heróis.”

Desde pequeno com o sonho de ser motorista, Elizeu deixou 
o interior, trabalhou duro, juntou dinheiro e comprou seu 
caminhão. “Os dois primeiros anos foram bem difíceis, 
mas as coisas foram crescendo e hoje só posso agradecer a 
oportunidade de atuar em lugares como a Portonave, onde 
o nosso tempo e trabalho é valorizado”, destaca. Para ele, 
o papel dos caminhoneiros vai muito além de movimentar 
cargas. “Ele é importante, pois colabora para a geração de 
muitos empregos, como oficinas, borracharias, postos de 
gasolinas e assim por diante”.

Marcos Rodrigues de França e 
Marcelo Rodrigues de Amorim

Maria FerreiraElizeu Brasiliano dos Santos 

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 11   •   Nº  99   •   JULHO 2018 7



SEGURANÇA COM PEDESTRES

R E G R A S  D E  O U R O  D A  S E G U R A N Ç A
no Express

Caminhar em áreas de operações é sempre um risco para os 
pedestres, por isso, todo cuidado é pouco. Ao transitar a pé em 
locais de movimentação de equipamentos, tenha em mente:

• Caminhe, não corra; você pode tropeçar e sofrer um acidente;

• O uso de vestimentas de alta visibilidade, com faixa 
refletiva, é obrigatório em área operacional;

• Caminhe somente nos locais indicados para pedestres;

• Na rendição, utilize os veículos para transporte de 
passageiros para chegar até o seu local de trabalho;

• Não caminhe entre as pilhas de contêineres. Os operadores 
podem não percebê-lo;

• Ao cruzar com um equipamento, olhe para o operador e, antes 
de continuar, certifique-se que ele está ciente da sua presença.

O material Regras de Ouro da Segurança, 
distribuído e apresentado em diversas 
atividades da empresa e publicado no site 
da Portonave, apresenta 10 regras simples e 
inegociáveis com o objetivo de reforçar atitudes 
que garantam a segurança das atividades 
realizadas na Portonave. A cada Express, vamos 
explicar e detalhar uma regra. Nesta segunda 
edição, apresentamos a segunda Regra de Ouro, 
que aborda a segurança com pedestres. 

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

No dia 7 de junho, estudantes do curso de Logística da Faculdade 
São Luiz, de Brusque, visitaram a Portonave. Acompanhados pelo 
professor Cesar Alberto Sinnecker, os alunos conheceram um pouco 
da história e do funcionamento do Terminal, assim como aprenderam 
como funciona a logística integrada com a Iceport. Durante o tour, 
os alunos tiveram a oportunidade de ter uma visão panorâmica da 
empresa, observando a operação dos navios e a movimentação dos 
equipamentos no pátio.

No sábado, dia 30 de junho, 23 alunos de pós-graduação da 
Univali visitaram a Portonave. Recebidos e guiados pelo diretor-
superintendente Administrativo, Osmari de Castilho Ribas – que 
leciona Gestão de Terminais Portuários para a turma, os estudantes 
conheceram a Iceport e puderam observar de perto o funcionamento 
do Gate, o Planejamento das Operações e o Centro de Controle 
de Operações de Segurança. Ao final, eles subiram ao terraço do 
prédio administrativo para observar as atividades realizadas na área 
alfandegada do Terminal, além de tirar uma foto oficial da visita. O 
objetivo do passeio foi proporcionar aos estudantes a associação dos 
conteúdos teóricos aprendidos em sala com as principais práticas 
realizadas na rotina de um terminal portuário. 

Alunos da Faculdade São Luiz, 
de Brusque, visitam o Terminal

Turma de pós-graduação da 
Univali conhece a Portonave

A Portonave recebe visitantes de entidades, empresas, universidades e escolas. 
Confira quem esteve pelo Terminal no último mês.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

No dia 18 de junho, os profissionais da 
Portonave receberam seus cartões de 
vale-alimentação com o crédito do mês 
somado ao de maio, conforme estabelecido 
na convenção coletiva de trabalho. O cartão 
definido foi o Útil Card, fornecido por meio da 
parceria com Facisc e Associação Comercial 
de Navegantes (Acin). Durante a entrega, 
o colaborador da Facisc, William Sartor, 
apresentou o aplicativo “Meu Útil”, que pode 
ser utilizado para conferência do saldo, acesso 
à lista de estabelecimentos conveniados, 
mudança de senha, bloqueio em caso de 
roubo ou perda, entre outras opções.

Ele explicou, ainda, que o valor creditado 
no cartão – de R$ 200 por mês – estará 
disponível sempre a partir do dia 1º e é 
cumulativo pelo período de seis meses. 
O saldo que não for utilizado após esse 
prazo, será perdido. Se o trabalhador 
sentir necessidade da inclusão de algum 
estabelecimento que não esteja na lista 
de credenciados do Útil Card, pode fazer 
a indicação ao RH, que a equipe viabiliza 
o contato da ACIN com a empresa para 
credenciá-la. Qualquer dúvida sobre o uso 
do vale-alimentação pode ser atendida 
pela Luciane, do RH.

Cartão vale-alimentação é 
distribuído para profissionais

A Portonave participou do I Seminário 
Acessuas (Programa Nacional de Promoção 
do Acesso ao Mundo do Trabalho) e o 
Mundo do Trabalho de Navegantes e I 
Feira da Empregabilidade, realizados no 
dia 20 de junho no Centro Integrado de 
Cultura (CIC). Com falas de profissionais 
do Terminal Portuário de Navegantes em 
diferentes momentos, o evento abordou 
a inclusão dos jovens e da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. O tema 
Empreendedorismo Social e Economia 
Solidária também pautou as rodas de conversas.

Osmari de Castilho Ribas, diretor-
superintendente Administrativo da Portonave, 
representou o setor privado na abertura 
do evento e pontuou em seu discurso a 
importância do trabalho coordenado entre 
os diferentes setores da sociedade – tanto 
para a abertura de vagas inclusivas quanto 
para a qualificação dos profissionais.

Em um bate-papo sobre a inclusão das 
pessoas com deficiência no mundo do 
trabalho, Alessandra Santos, Gerente 
de Recursos Humanos da Portonave, 
apresentou o Programa de Inclusão da 
Pessoa com deficiência – promovido desde 
2016 pelo Terminal com o objetivo de 
ampliar a contratação desses profissionais, 
além de incentivar os colaboradores 
para que atuem na formulação e 
desenvolvimento do Programa.

Jorge do Nascimento Júnior, auxiliar 
de Tecnologia da Informação da 
Portonave, participou do mesmo painel, 
compartilhando suas experiências enquanto 
profissional cadeirante no mercado de 
trabalho. De 2016 a 2018, o número de 
pessoas com deficiência no Terminal 
aumentou de 24 para 33. Destes, três 
trabalhadores foram efetivados após ingresso 
por meio do Programa Jovem Aprendiz.

Profissionais da Portonave falam 
sobre inclusão no mundo do trabalho
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Além de assistir ao jogo do Brasil contra 
a Sérvia na Copa do Mundo, no dia 27 de 
junho, alguns profissionais da Portonave 
também se envolveram em outra disputa 
global: o Dia do Desafio. Cada funcionário 
que se exercitou no Terminal contabilizou 
um ponto para a cidade de Navegantes, 
que competiu com a cidade de Canguçu, 
no Rio Grande do Sul. 

Ao todo, 205 colaboradores se exercitaram 
sob a orientação do preparador físico Iuri 
Nascimento. O Dia do Desafio é a maior 
campanha mundial de incentivo à prática 
de atividades físico-esportivas. Com o lema 
“você se mexe e o mundo mexe junto”, 
nesta sua 24ª edição o evento envolveu 131 
municípios de Santa Catarina.

No final de junho iniciaram os concertos 
do projeto cultural “Choro na Praça”, 
apoiado pela Portonave por meio de Lei 
Municipal e pela Fundação Cultural de 
Navegantes. Até o dia 27 de julho, serão 
realizadas sete apresentações para a 
comunidade nos bairros Centro, Nossa 
Senhora das Graças, Gravatá, São Pedro, 
Hugo de Almeida, Machados e São 
Paulo. O “Choro na Praça” é um projeto 
da produtora Senndy Martins, conta 
com a assessoria da Escola de Música É 
o Som e participação do Grupo Aperta 
o Passo – formado por Maykow Santos 
(baixo), Ricardo Dominguez (pandeiro), 
Alessandro Bandeira (clarinete), Bruna 
Gonçalves (saxofone) e Sérgio Espezim 
(violão de sete cordas). No repertório, 
canções de nomes clássicos do chorinho 
brasileiro, como Ernesto Nazareth, 
Pixinguinha e Noel Rosa.

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo 
foram transmitidos em alguns locais 
da empresa para que os colaboradores 
pudessem engrossar a torcida pelo hexa, 
que infelizmente não veio. Na foto, o 
pessoal que assistiu junto com a equipe do 
TI a disputa contra a Sérvia. As partidas 
também foram transmitidas no auditório 
do prédio administrativo e as liberações 
para assistir ficaram a cargo de cada gestor.

Os festejos juninos também chegaram 
à Portonave no mês passado. Para 
comemorar, a equipe do refeitório 
preparou um almoço especial, cheio 
de gostosuras típicas. Destaque para 
cardápio e decoração caprichados, além 
da animação das profissionais, que se 
vestiram a caráter.

Para marcar a Semana Mundial do 
Meio Ambiente, a Portonave realizou, 
entre os dias 5 e 7 de junho, a doação 
de 1.100 mudas de árvores nativas 
em Navegantes. Foram 300 mudas 
destinadas à prefeitura municipal 
para distribuição aos moradores. As 
outras 800 mudas foram entregues aos 
profissionais da Portonave.

Entre as espécies nativas doadas, estão o 
Ipê Amarelo, o Ipê Roxo, a Jabuticabeira, 
a Pitangueira, o Araçá, o Ingá-feijão, 
e a Bacupari. A escolha das mudas 
considerou apenas plantas nativas e, 
preferencialmente, frutíferas da Mata 
Atlântica, com o objetivo de contribuir 
com a recuperação e o equilíbrio 
do ecossistema da região, além de 
incentivar o plantio e arborização das 
residências.

Mudas de
árvores nativas

Terminal 
colabora com o 
Dia do Desafio 
em Navegantes

Projeto “Choro 
na Praça” inicia 
circuito de shows

Copa do Mundo na Portonave

Arraiá de sabor

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

• Maicon Jeferson Cordeiro (Operacional) se formou em 
Logística em 8/7/2017.

NascimentoS

• Leandro Antonio Luciano (Operacional) foi pai de 
Emanuelle Cristine Luciano em 29/4/2018.

• Rafael Machado da Silva (Operacional) foi pai de Helena da 
Silva em 24/4/2018.

• André Felipe Martins (Operacional) foi pai de Lucca 
Henrique dos Santos Martins em 9/5/2018.

• Leila Godoy (Operacional|Iceport) foi mãe de Valentina 
Godoy Arruda em 25/5/2018.

• Willian Fernandes Schwartz (Manutenção) foi pai de Arthur 
Miguel de Oliveira Schwartz em 27/5/2018.

• Felix Carvalho dos Santos (Manutenção) foi pai de Heitor 
Paim dos Santos em 28/5/2018.

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

ANIVERSARIANTES DE JUNHO

Entre os dias 6 e 30 de junho, a Galeria 
Portonave recebeu a exposição Ciclos, do 
Grupo Barbotina de artistas plásticos. A 
instalação é inspirada nas formas criadas 
pelos diversos movimentos da natureza. 
Trabalhando ferro e cerâmica, as quatro 
artistas que assinam a obra (Mia Ávila, 

Maristela Silveira, Sueli Freygang e 
Beliria Bonih) buscam apresentar uma 
metáfora do que chamam de “caos da 
recriação da vida”. A instalação chamou a 
atenção dos profissionais, resultando em 
diversas interpretações sobre o que a obra 
representa para cada um.

O som da Orquestra de Câmara 
Portonave embalou o almoço dos 
profissionais do Terminal no Dia dos 
Namorados, em homenagem aos casais 
da Portonave, cujo romance nasceu na 
companhia ou casais que se conheceram 
fora, mas que atualmente têm a 
oportunidade de trabalhar juntos na 
empresa. O refeitório foi decorado com 
fotos dos pares e músicas românticas 
emocionaram os apaixonados.

A Orquestra de Câmara iniciou as 
atividades em 2015 e conta com o apoio 
da Portonave por meio da Lei de Incentivo 
à Cultura. Ao todo, são 16 alunos, entre 
oito e 70 anos, que se reúnem para 
aprender e ensaiar na Fundação Cultural 
de Navegantes. Os interessados em fazer 
parte da Orquestra podem procurar a 
Fundação Cultural e realizar um cadastro. 
Podem participar tanto músicos mais 
experientes quanto os iniciantes.

Almoço especial do Dia dos Namorados 

Galeria recebeu Exposição Ciclos

Líder no Brasileiro

Mensalmente registramos as conquistas do 
Ênio Antonio dos Santos, atleta Portonave 
de Ciclismo. Dessa vez, ele fechou o 
primeiro semestre de 2018 como líder no 
Ranking Brasileiro da categoria Master. Ênio 
também é líder no Ranking Catarinense 
e tem obtido resultados consistentes nas 
etapas em que participa, garantindo pódio 
e boas pontuações. Com o objetivo de 
manter a posição, o atleta se prepara para 
a etapa mais difícil do estadual, em julho, 
que percorre os municípios de Lebon 
Régis, Fraiburgo, Videira e Rio das Antas, 
retornando a Caçador. Boa Sorte, Ênio!
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25 de julho | Dia do Motorista
Uma homenagem da Portonave 

aos nossos parceiros do dia a dia.

MOTORISTA  E  PORTONAVE
J U N T O S
LADO A LADO


