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Maior evento da América Latina para os seto-
res de logística, transporte de cargas e comér-
cio exterior, a 21ª Intermodal South America 
reuniu milhares de visitantes entre os dias 7 
e 9 de abril em São Paulo. A feira é uma das 
mais importantes plataformas para a geração 
de novos negócios entre representantes de 
governos, empresários e armadores. Além de 
stand na feira divulgando as obras de expan-
são do Terminal, a Portonave também partici-

pou das palestras da InfraPortos South Ame-
rica – Feira Internacional sobre Tecnologia e 
Equipamentos para Portos, Terminais e Ar-
mazéns, que ocorreu paralela à Intermodal. 

O diretor-superintendente administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, e o gerente de Tec-
nologia da Informação da Portonave, Jardel 
Fischer, foram convidados para ministrar pa-
lestras sobre a adequação dos terminais por-

tuários privados ao Marco Regulatório e sobre 
questões relacionadas à segurança da informa-
ção, respectivamente. Castilho participou da 
conferência Expectativas e Desafios no Novo 
Ambiente Regulatório Portuário, juntamente 
com outros especialistas do segmento.

Para Castilho, a participação na feira é po-
sitiva, pois estimula e consolida parcerias 
importantes. 

Portonave divulga expansão na feira Intermodal 

Exposição de fotos de projetos sociais e de equipamentos de ponta chamaram a atenção dos visitantes



O coordenador do Plano de Mobilidade Ur-
bana Sustentável da Grande Florianópolis 
e ex-prefeito de Curitiba, Cassio Tanigu-
chi, ministrou palestra no CIC de Nave-
gantes sobre gestão urbana alinhada ao 
desenvolvimento e à sustentabilidade. 
A ação foi uma parceria da Associação 
Empresarial de Navegantes (Acin) com a 
Portonave e atraiu cerca de 120 pessoas. 

Planejamento
urbano é

debatido em
Navegantes

Nossa Praia
No fim de março iniciaram os trabalhos de recuperação da restinga da orla de Nave-
gantes. As obras do deque começaram no início de abril e devem ser concluídas em 12 
meses. Para mais informações, envie um email para nossapraia@fabricacom.com.br.

Terminal é finalista de prêmio 
internacional CI Awards 2015

Pelo quinto ano consecutivo a Portonave é 
finalista do prêmio CI Awards, concedido a 
empresas que contribuem para o transpor-
te marítimo de contêineres. A premiação 
é um reconhecimento da Containerisation 
International, publicação inglesa espe-
cializada em logística portuária. O resul-
tado desta edição deve ser conhecido no 
dia 18 de junho, em Londres.

“Estar entre os finalistas de um prêmio in-
ternacional mostra que estamos no caminho 
certo, evoluindo e operando com padrões de 
excelência mundial. Contamos com os melho-
res equipamentos disponíveis no mercado e co-
laboradores altamente capacitados que garan-
tem competitividade e eficiência à Portonave”, 
destaca o diretor-superintendente administra-
tivo da Portonave, Osmari de Castilho Ribas.

|

Prefeitos, secretários, vereadores e empresários da região participaram da palestra 
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As atividades cultu-
rais promovidas pelo 
Comitê de Sustenta-
bilidade incluíram o 
lançamento do docu-
mentário “Feito Tor-
to Pra Ficar Direito”, 
da SetCom, que mos-
tra os barcos tradi-
cionais do Brasil e 
também tem o patro-
cínio da Portonave. 
O lançamento foi no 
dia 18 e contou com 
a presença do vele-
jador Amyr Klink. 
No espaço também 
foi possível conhecer 
alguns modelos de 
barcos tradicionais 
brasileiros que fazem 
parte da Coleção Alves 
Câmara. 

Documentário 
resgata história dos 
barcos tradicionais 

Os alunos das escolas de Navegantes que 
venceram o concurso de redação e desenho “O 
que Navegantes tem a ver com a Volvo Ocean 
Race – As lições de sustentabilidade para a 
cidade”, organizado pelo Comitê, participa-
ram de um passeio de barco no Rio Itajaí-Açu 
e de uma visita guiada na Vila da Regata. 

O concurso envolveu cerca de 30 escolas de 
Navegantes e mais de mil participantes. As 
crianças do 1º ao 4º ano concorreram com de-
senhos e os estudantes do 5º ao 9º ano partici-
param com redações. Os 34 trabalhos selecio-
nados estão publicados no jornal “Navegando 
na Sustentabilidade”. 

Vencedores de concurso fazem passeio no Rio Itajaí-Açu

Vencedores do concurso ganharam um passeio de barco

Sustentabilidade foi um dos focos 
da Volvo Ocean Race

Quatro contêineres instalados na Vila 
da Regata, em Itajaí, chamavam a 
atenção dos visitantes da Volvo Ocean 
Race. Dentro das estruturas de metal 
o foco foi a sustentabilidade, explora-
da em oficinas de música, exposições 
de animais marinhos, ações culturais 
e preservação da água. Cerca de mil 
crianças passaram pelo local diaria-
mente entre 3 e 19 de abril. As ações 
foram organizadas pelo Comitê de Sus-
tentabilidade da regata, formado por 
representantes da Portonave, da APM 
Terminals, do Porto de Itajaí, da Se-
masa (Serviço Municipal de Água, Sa-
neamento Básico e Infraestrutura) e 
da Univali.

Em um dos contêineres os visitantes 
aprenderam a criar instrumentos mu-
sicais com embalagens e artigos que se-
riam descartados. O projeto Musicando 
na Escola tem o apoio da Portonave por 

Osmari de Castilho Ribas, diretor-superintendente administrativo da Portonave, 
o velejador Amyr Klink, Rogério Menescal, superintendente de desempenho, 
desenvolvimento e sustentabilidade da Antaq, e Antônio Ayres dos Santos, 

superintendente do Porto de Itajaí no Espaço de Sustentabilidade

Patrocinadora da regata, a Porto-
nave também participou do Comitê 
de Sustentabilidade, que promoveu 

oficinas de música, exibição de 
documentário e exposições de ani-
mais marinhos e barcos históricos

meio da Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura. Nos outros três contêineres a 
Univali mostrou na prática o que pode 
ser feito para minimizar o desperdício 
de recursos naturais. O Contém Cultu-

ra, projeto da Portonave em parceria 
com o Instituto Caracol, também par-
ticipou da regata com aulas de dança 
e canto, biblioteca e outras atividades 
culturais. 
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NASCIMENTO
Lucas Antonio Martins (Iceport) foi pai de 
Vicente de Souza Martins em 15/04/2015
Carlos Eduardo Leal Machado (Manutenção) 
foi pai de Lais da Luz Machado em 12/04/2015
Guilherme Milim Ricardo (Técnico) foi 
pai de Pedro Landal Forlin Ricardo em 
05/04/2015
Ciana Tancredo Germani (SGI) foi mãe 
de Vitor Roberto Tancredo Germani em 
04/04/2015
João Borges dos Santos (Operacional) foi 
pai de João Borges dos Santos Júnior em 
31/03/2015
Andressa Couto Piske (Financeiro) foi mãe 
de Vinicius Piske em 29/03/2015
Julien Marques (Operacional) foi pai de 
Helena Schauffert Eberhardt Marques em 
17/03/2015
Clayton Fabiano Nunes (Operacional) foi pai 
de Isabella Borges Nunes em 09/03/2015

CASAMENTO
Adriano Reis (Técnico) casou-se com 
Gisele Terres do Nascimento em 
13/04/2015

Júlio Cesar Amâncio dos Nascimento 
(Operacional) casou-se com Adriana 
Raitz do Nascimento em 10/04/2015

DATAS ESPECIAIS - RH

Aniversariantes do mês de março

PAPO EXPRESS

A Volvo Ocean Race, que percorre os cin-
co continentes, chegou a Itajaí no começo 
do mês de abril e provocou impacto eco-
nômico e social em toda a região. Além 
do aumento da movimentação financeira 
no comércio, hotéis e restaurantes locais, 
a regata também é referência em ações 
de sustentabilidade, detalhadas aqui no 
Express e apoiadas pela Portonave. Com 
foco na educação e sensibilização de crian-
ças, o Terminal estimula a preservação do 
meio ambiente e contribui para o desen-
volvimento sustentável de Navegantes. 

Colaboradores recebem
chocolates de Páscoa

A comemoração da Páscoa no Terminal teve 
a distribuição de pouco mais de mil choco-
lates para os colaboradores e 500 coelhos de 

chocolate para os filhos dos colaboradores. 
Os chocolates que não foram retirados fo-
ram doados para instituições do município. 

Outro destaque em abril foi a participação da 
Portonave na Intermodal, a maior feira do 
segmento logístico na América Latina. Desde 
o início das nossas operações levamos à feira 
as novidades e diferenciais do Terminal bus-
cando atrair clientes e parceiros. Além disso, 
também aproveitamos para conhecer o que 
há de mais moderno no setor portuário para 
continuarmos liderando a movimentação de 
contêineres em Santa Catarina e, dessa for-
ma, gerando emprego e renda para a popula-
ção local e impulsionando a economia catari-
nense. Seguimos em frente. 

Renê Duarte é diretor-superintendente operacional da Portonave
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Os colaboradores que não têm formação básica 
podem solicitar auxílio de 80% da Portonave 
no pagamento da matrícula e das mensalida-
des do ensino fundamental ou médio para que 
concluam seus estudos. O objetivo do Terminal  
é estimular o conhecimento e o aprendizado.

“A formação básica permite que o colaborador 

faça uma faculdade, qualifique-se e cresça den-
tro da empresa”, destaca Mariana Régis Var-
gas, analista de Recursos Humanos. A solicita-
ção de subsídio deve ser feita no RH.

Para cursos de inglês, curso superior, pós-graduação 
e ensino técnico o auxílio é de 50% e também 
deve ser solicitado no RH. 

Parte da formação básica dos 
colaboradores é custeada pelo Terminal

Programação especial dedicada 
à saúde dos colaboradores

De 6 a 10 de abril, a Portonave promoveu a 
Semana da Saúde. O evento teve palestras 
e ações relacionadas à qualidade de vida 
dos colaboradores e registrou 517 participa-
ções. Segundo Candice Ana do Nascimento, 
analista de RH, a ação de prevenção ao uso 
de drogas e álcool foi a que mais atraiu co-

laboradores. Com um óculos que simula a 
sensação de embriaguez, os participantes 
percorriam um caminho cheio de cones e 
curvas com um triciclo. 

As palestras sobre depressão também lota-
ram o auditório da Portonave. “É cada vez 

maior o número de queixas com sintomas 
de depressão, não só entre os colaboradores, 
mas entre os familiares também. Nesses ca-
sos, é preciso buscar ajuda”, alerta Candice. 
A programação incluiu palestras sobre ali-
mentação saudável, qualidade dos relacio-
namentos conjugais e até atividades físicas. 

Além de palestras, Semana também teve atividade física
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Portonave é referência em responsabilidade social
A ADVB/SC convidou o Terminal para apre-
sentar o projeto Contém Cultura no lança-
mento do Prêmio Empresa Cidadã, no dia 9 
de abril, em Chapecó. O projeto, uma parceria 
com o Instituto Caracol, oferece aulas gratui-
tas de dança, canto, produção de texto e outras 
atividades culturais, já atendeu mais de 30 mil 
crianças e venceu o prêmio em 2012 e 2014.

Para Tairine Trainotti, analista de Comunica-
ção da Portonave, o Prêmio Empresa Cidadã 
estimula a condução dos negócios de maneira 
ética e transparente. “A atuação das empre-
sas além da cadeia de negócios é fundamental. 
Demonstra compromisso com a preservação 
ambiental, o desenvolvimento cultural e o res-
peito às comunidades envolvidas”, justifica.

www.twitter.com/portonave    

www.facebook.com/portonave

Este informativo é uma publicação da Portonave
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Expediente

Equipe de corrida participa da Volta à Ilha
Uma equipe de oito corredores da Portonave 
participou da 20ª edição do Revezamento 
Volta à Ilha, que contorna a parte insular 
de Florianópolis, no dia 11 de abril. Inscritos 
em grupos ou duplas, mais de 3.700 pessoas 
participaram da competição, que tem um tra-
jeto de 140 km entre trilhas, areia e asfalto. O 
grupo formado pelos atletas do Terminal foi o 
15º mais bem colocado da categoria, que tinha 
cerca de 30 equipes inscritas.

A equipe de corrida da Portonave motiva os 
colaboradores há quase quatro anos e conta 
com cerca de 40 integrantes, que treinam re-
gularmente e recebem orientações e planilhas 
para melhorarem seu desempenho e qualida-
de de vida por meio do esporte. A participação 
no grupo e nas provas é gratuita. 

Corredores da Portonave recebem orientação de treinador

Representantes da Portonave entre os coordenadores do prêmio
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