
Ano 8 – nº 66 – Edição Fevereiro / 2015

Senadores do  
PMDB visitam 

o Terminal 
pág. 3

Terminal participa 
da Festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes
pág. 3

Corrida Portonave  
reúne mais de  

800 atletas 
pág. 2

A Portonave concluiu a primeira etapa da 
obra de expansão, que acrescenta 24 mil m² 
ao pátio e amplia a capacidade estática de 
armazenamento de contêineres para 17 mil 
TEUs (medida equivalente a um contêiner 
de 20 pés). Após a ampliação completa, o pá-
tio terá cerca de 400 mil m², o equivalente a 
40 campos de futebol, e capacidade para 30 
mil TEUs. O valor de investimentos no pro-
jeto é de aproximadamente R$ 120 milhões. 

As obras de ampliação da retroárea, previs-
tas desde a fundação do Terminal, iniciaram 
em junho de 2014, quase sete anos após o 
primeiro navio atracar na Portonave. Com 
o fim das obras, previsto para o segundo se-
mestre deste ano, a Portonave terá mais de 
2.100 tomadas para contêineres reefers. 

Além da ampliação, outro projeto que deve 
alavancar a economia regional é a obra que 

vai aumentar a bacia de evolução, permitin-
do a entrada de navios maiores no Complexo 
Portuário de Navegantes-Itajaí. “Esperamos 
que em 2015 as obras da nova bacia de evolu-
ção sejam desenvolvidas, o que nos permitirá 
a operação de navios com até 335 metros de 
comprimento. A primeira etapa desta obra já 
foi licitada pelo Governo de SC”, comenta o 
diretor-superintendente administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas.

Portonave amplia área para armazenagem de contêineres

Ampliação total deve ser concluída no segundo semestre
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Dizem que dinheiro não traz felicidade nem 
é fator determinante para um profissional 
decidir mudar de emprego. Por outro lado, 
os benefícios que vão além do contracheque, 

como a licença-maternidade de seis meses 
e o estímulo à educação continuada, pare-
cem ter um efeito oposto. Os benefícios ofe-
recidos pela Portonave a colocaram entre 

as cinco empresas do ranking da Melhores 
Para Trabalhar que mais recebem currícu-
los no Estado. No último ano o Terminal 
recebeu cerca de cinco mil currículos. 

Terminal está entre as empresas 
que mais recebem currículos em SC

Nem o forte calor afastou os corredores 
e torcedores da tradicional Corrida Rús-
tica de Praia Portonave deste ano, que 
reuniu mais de 800 competidores nas 
areias da Praia Central de Navegantes, 
no dia 1º de fevereiro. A 7ª edição da cor-
rida, dividida em 5 e 10 Km, contou com 

40 colaboradores da Portonave, patroci-
nadora da prova. 

Os competidores doaram latas de leite 
em pó, que serão entregues a entidades 
do município. O valor total das premia-
ções foi de R$ 3.850,00, mais troféus. 

Mais de 800 competidores participam 
da 7ª Corrida Rústica de Praia Portonave

Equipe Portonave foi representada por 40 atletas

Julien Marques ficou em 3º lugar 
nos 10 Km, categoria 20 a 24 anos

Alexandra Marques ficou em 4º lugar 
nos 10 Km, categoria 30 a 34 anos

Nossa Praia
A Portonave uniu-se à Prefeitura para revitalizar a Praia Central de Navegantes. Estão sendo 
recuperados 102 hectares – o equivalente a mais de 100 campos de futebol. Em março iniciou-se 
a construção dos decks de madeira ao longo da praia, até o Gravatá. 
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Para comemorar a data dedicada à padro-
eira de Navegantes, a Prefeitura promo-
veu a 119ª Festa de Nossa Senhora dos 
Navegantes, patrocinada pela Portonave. 
A tradicional festa em homenagem à san-

ta protetora dos pescadores e navegadores 
começou dia 24 de janeiro com missas, no-
venas, procissões fluviais e atrações musi-
cais, e terminou dia 2 de fevereiro, dia de 
Nossa Senhora dos Navegantes. 

Colaboradores do Terminal participa-
ram do lançamento da Festa, dia 20 
de janeiro, da novena do dia 29 de ja-
neiro e da procissão fluvial, dia 1º de 
fevereiro. 

Senadores e deputado visitam o Terminal

Festa homenageia Nossa Senhora dos Navegantes

Os senadores Luiz Henrique da Silveira e 
Dário Berger e o deputado estadual Val-
dir Cobalchini fizeram uma visita à Por-
tonave no dia 6 de fevereiro. Luiz Henri-
que, ex-governador do Estado, acompanha 
a Portonave desde o início das operações. 
O diretor-superintendente administrativo 
da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, 
conversou com os visitantes sobre a neces-
sidade de expansão da bacia de evolução 
do Complexo Portuário, as melhorias nos 
acessos rodoviários e a ampliação do Aero-
porto de Navegantes. 

Portonave patrocinou a festa municipal

Pelo 8º ano consecutivo, a Portonave esta-
rá presente na Intermodal South America, 
maior feira de logística das Américas. O 

evento reúne em São Paulo, no Transamé-
rica Expo Center, as principais empresas 
e clientes do setor de transporte de cargas 

e comércio exterior entre os dias 7 e 9 de 
abril. Se você for à feira, aproveite para 
visitar o stand da Portonave.

Portonave terá stand na Intermodal

Os visitantes passearam pelas instalações da Portonave
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NASCIMENTO
Julian dos Santos Amaral (Operacional) foi pai 
de Julia dos Santos Amaral em 31/01/2015  

Victor Santos da Silva (Operacional) foi pai de 
João Victor Santos da Silva em 27/01/2015 

Alexandre Ricardo Leite (Operacional) foi pai 
de Matheus Cunha Leite em 18/01/2015 

Gustavo Antônio Martins de Campos (Iceport) 
foi pai de Luiz Yuni de Campos em 13/01/2015 

  
CASAMENTO
Eder Fernandes (Iceport) casou-se com 
Ludimila Gaya Preti Fernandes em 
03/02/2015 

DATAS ESPECIAIS - RH

Aniversariantes do mês de janeiro

PAPO EXPRESS
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Entramos no mês de março, acabaram as fé-
rias e o Carnaval e, segundo dizem, o ano está 
começando de fato. É tempo ainda de fazermos 
nossos planos para 2015, traçar nossas metas 
para mensurar os resultados. Aqui no nosso 
Terminal tivemos a conclusão da primeira 
etapa da obra de expansão. Ampliamos o pátio 
em mais de 24 mil m², o que nos proporciona 
receber hoje cerca de 17 mil TEUs. Esta obra 
mostra que estamos no caminho do crescimen-
to, nos preparando para movimentar cada vez 
mais cargas, com agilidade e segurança. 

PDP terá 34 turmas em 2015
Este ano a Portonave vai oferecer 34 tur-
mas do Programa de Desenvolvimento do 
Trabalho Portuário, também chamado de 
PDP, aos seus colaboradores em diferen-
tes horários e dias da semana, inclusive 
aos sábados. Criado pela OIT (Organi-
zação Internacional do Trabalho), o PDP 

é uma ferramenta de desenvolvimento 
profissional cuja filosofia é o aperfeiçoa-
mento da mão de obra dos terminais de 
contêineres. Todos os colaboradores po-
dem se inscrever e participar, indepen-
dentemente do tempo de empresa ou área 
de atuação. 

“Os cursos serão divulgados mensalmente e 
as inscrições devem ser feitas no departa-
mento de Recursos Humanos”, explica Ma-
riana Régis Vargas, coordenadora do PDP 
na Portonave. Em 2014, 429 colaboradores 
foram aprovados em cursos do PDP, 7% a 
mais do que no ano anterior. 

Quero aproveitar também para desejar 
um feliz Dia da Mulher para todas as 
nossas colaboradoras. Temos, proporcio-
nalmente, duas vezes menos mulheres 
que homens no Terminal, mas elas são 
tão importantes quanto nós para asse-
gurar a empresa como o maior porto em 
movimentação de contêineres do Estado. 
Seja no administrativo ou no operacional, 
as mulheres desempenham suas funções 
com dedicação e competência. Obrigado e 
parabéns, mulheres!

Renê Duarte é diretor-superintendente operacional da Portonave
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Com o objetivo de promover o desen-
volvimento da carreira de superviso-
res e gerentes das empresas que fa-
zem parte da Triunfo Participações 
e Investimentos (TPI), foi criado o 
programa Ser + Triunfo. Ao todo, 14 
pessoas das dez empresas da TPI fo-

ram selecionadas para participar do 
programa. 

Durante dois anos, os profissionais 
selecionados serão capacitados para 
que ocupem cargos de liderança den-
tro das empresas da Triunfo. “Cin-

co profissionais selecionados são da 
Portonave. É o maior número entre 
as empresas da TPI. Isso confirma a 
dedicação e a competência dos líderes 
da empresa”, elogia Alessandra Gui-
lherme Santos, gerente de Recursos 
Humanos do Terminal. 

Triunfo capacita gerentes e supervisores

Novidade 
no refeitório

Desde o dia 2 de março, a Alinutri é a nova 
fornecedora das refeições da Portonave. A 
empresa tem 25 anos de experiência e ser-
ve cerca de 120 mil refeições diariamente. 
Com a troca, o Terminal espera melhorar 
a qualidade da comida servida e variar o 
tempero para agradar aos colaboradores. 
Bom apetite!

Bairro São Pedro recebe Conexão Portonave
A Portonave atracou no bairro São Pedro 
no dia 12 de fevereiro para conversar com 
a comunidade e apresentar os resultados 
das principais ações de gestão ambiental 
e responsabilidade social da empresa. O 
encontro, chamado de Conexão Portonave, 
percorre os bairros de Navegantes e, desta 
vez, também apresentou o Nossa Praia –
Projeto de Recuperação e Proteção da Orla 
de Navegantes.

O projeto Conexão Portonave integra o pro-
grama de responsabilidade social da Com-
panhia, chamado Portonave de Todos. “A 
Portonave atua em respeito às comunida-
des e ao meio ambiente e o diálogo é parte 
fundamental dessa relação. Mais do que 
parceiros da comunidade, somos parte inte-
grante dela”, sustenta Osmari de Castilho 
Ribas, diretor-superintendente administra-
tivo do Terminal. 

Cerca de 45 pessoas participaram do encontro, no salão da Capela Nossa Senhora de Fátima

Café comemora Dia da Mulher
No dia 6 de março, as 181 colaborado-
ras do Terminal participaram de um 
café da tarde no Sky Club em home-
nagem ao Dia Internacional da Mu-
lher. Elas também receberam uma 
nécessaire com pincéis de maquiagem, 

tesoura para unhas, alicate de cutícu-
las, entre outros presentes. Uma for-
ma de homenagear estas guerreiras, 
mães, donas de casa e trabalhadoras 
que não medem esforços para manter 
suas famílias.
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Projeto Onda atenderá todas as 
turmas de 3º ano da rede municipal

O Projeto Onda, por meio de encontros vol-
tados a crianças de 8 e 9 anos, vem resga-
tando valores importantes para tornar o 
mundo um lugar melhor. Sempre almejan-
do novos horizontes, neste ano conquistou 
parcerias importantes como a Secretaria 
de Educação de Navegantes e o Sinergia. O 

Projeto atenderá, a partir do mês de março, 
todas as turmas de 3º ano da rede muni-
cipal de ensino de Navegantes, contem-
plando 41 turmas de 16 escolas e bene-
ficiando 1.040 alunos. Este é o terceiro 
ano do projeto, que já formou mais de 600 
Oficiais do Bem. 

Programação 2015 do Contém 
Cultura começou em fevereiro

O Espaço Contém Cultura está oferecendo 
aulas gratuitas de teatro, dança, violão, 
canto e contação de histórias. As matrí-
culas são feitas no local, na Avenida João 
Sacavém, nº 160, no Centro de Navegantes. 

Basta levar carteira de identidade e com-
provante de residência. O projeto é uma 
parceria entre a Portonave e o Instituto 
Caracol e já atendeu mais de 30 mil alu-
nos desde a sua criação, em 2012.

Horários do Curso de Dança
Manhã: 10h30 às 11h30 (7 a 11 anos)  
Segundas e Quintas
Tarde: 14h às 15h (12 a 16 anos) 
Segundas e Quintas
Tarde: 16h às 17h (7 a 11 anos)  
Terças e Quintas
Tarde: 17h às 18h (12 a 18 anos) 
Terças e Quintas

Horários do Curso de Canto Coral
Manhã: 9h30 às 10h30 (misto) 
Terças e Quartas
Tarde: 15h às 16h (misto) 
Terças e Quartas

Horários do Curso de Violão
(Para os alunos que fazem Canto Coral)
Manhã: 8h30 às 9h30 (turma 1)  
Terças e Quartas
Tarde: 14h às 15h (turma 2)  
Terças e Quartas

Horários do Curso de Teatro
Manhã: 8h30 às 10h30 (misto) Segundas
Tarde: 15h às 17h (acima de 12 anos) Segundas 
Tarde: 16h às 18h (7 a 11 anos) Quartas

Horários do Curso de Contador de Histórias
Manhã: 10h30 às 11h30 (misto) Quartas
Tarde: 17h às 18h (misto) Segundas 

www.twitter.com/portonave    

www.facebook.com/portonave

Este informativo é uma publicação da Portonave
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