
Ano 8 – nº 69 – Edição Maio / 2015

RELATÓ
RIO

 D
E SU

STEN
TA

BILID
A

D
E PO

RTO
N

AVE 2014

FSC

Terminal 
lança Relatório de 

Sustentabilidade 2014  
pág. 2

Projeto de 
recuperação 

da praia avança  
pág. 3

Portas Abertas 
reúne mais 

de 350 pessoas 
pág. 2

A Portonave atingiu uma nova marca: quatro 
milhões de TEUs (unidade de medida equi-
valente a um contêiner de 20 pés) movimen-
tados. O valor contabiliza as movimentações 
desde o início da operação do Terminal, em 
outubro de 2007. O contêiner que registrou 
este número foi movimentado no navio MOL 
Advantage, de bandeira panamenha, no fi-
nal do mês de abril. 

Atingir esta marca histórica representa o 
crescimento e a evolução da empresa, ali-
nhados ao desenvolvimento sustentável. 
“Em sete anos de operação consolidamos 
nosso espaço e hoje somos responsáveis 
por movimentar 44,5% de toda a carga 
conteinerizada do Estado”, comenta Renê 
Duarte, diretor-superintendente operacio-
nal da Portonave. 

Portonave supera quatro milhões de TEUs movimentados
Terminal já recebeu cerca de quatro mil escalas de navios em sete anos de operação

Líder na movimentação de contêineres em Santa Catarina, Portonave tem crescimento planejado
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A convite da organização do 16º Fórum 
Anual Portos Brasil, o diretor superin-
tendente da Portonave, Osmari de Casti-
lho Ribas, apresentou a história da com-
panhia aos representantes de entidades 

do setor portuário presentes no evento. 
Castilho falou sobre a criação do Termi-
nal, os principais desafios enfrentados, o 
cenário atual e a previsão para o futuro 
do transporte marítimo. 

O fórum reuniu importantes players do 
segmento nos dias 21 e 22 de maio, no Rio 
de Janeiro, para discutir soluções visando 
garantir maior eficiência no transporte de 
cargas e reduzir custos logísticos. 

Portonave é destaque no Fórum Anual Portos Brasil

Com o objetivo de apresentar à socieda-
de o desempenho da Portonave no último 
ano em relação a aspectos econômicos, 
sociais e ambientais, foi lançado dia 30 
de abril o Relatório de Sustentabilidade 
2014. Este é o oitavo relatório da compa-
nhia e o sexto elaborado de acordo com 
a Global Reporting Initiative (GRI) – or-
ganização internacional que publica di-
retrizes para o relato de desempenho da 
sustentabilidade, garantindo a compa-

rabilidade entre empresas de diferentes 
portes e setores de atuação. 

Para o diretor-superintendente administrati-
vo da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, 
o relatório mostra o compromisso da compa-
nhia com a ética e a sustentabilidade. “É uma 
forma de acompanhar a evolução da empresa 
por meio dos indicadores cobrados pela GRI 
e buscar melhorias, em especial nos âmbitos 
econômico, ambiental e social”, avalia.

Relatório mostra desempenho 
da Portonave em 2014

O relatório está disponível no site da Portonave e no
link sustentabilidade2014.portonave.com.br 

Portas Abertas 
reúne mais de 
350 pessoas no 
Dia do Trabalho
A Portonave abriu as portas da empre-
sa no dia 1º de maio para os familiares 
dos colaboradores. Mais de 350 pessoas 
participaram da visita aos setores e ao 
pátio. Também foi preparada uma ex-
posição de equipamentos e do caminhão 
de bombeiros da Portonave e um lanche 
para confraternização dos participan-
tes. A ação acontece todos os anos desde 
2008 e é chamada de Portas Abertas.

Ação acontece anualmente 
na Portonave
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Mais de 100 mil pessoas de 33 países participaram da 
Wings For Life World Run, corrida organizada pela Red 
Bull, cliente da Portonave, e que contou com o patrocí-
nio do Terminal. Todo o lucro da competição é destinado 
para pesquisas em busca da cura para lesão na medula 
espinhal e o objetivo da corrida é reunir pessoas por uma 
causa nobre. Este ano a prova ocorreu no dia 3 de maio e 
arrecadou mais de R$ 14 milhões. Os competidores larga-
ram todos ao mesmo tempo, em diferentes locais do mun-
do, e um carro perseguidor alcançava os participantes um 
a um, de trás para frente, até sobrar somente o campeão. 

Portonave apoia 
corrida Wings For Life

Os quase 10 quilômetros que formam as 
praias de Navegantes estão ganhando 
uma cara nova. Batizado de Nossa Praia, 
o projeto de recuperação e proteção da 
orla de Navegantes abrange uma série de 
importantes ações de recuperação, como 
a retirada de vegetação exótica e plantio 
de espécies nativas, reconstrução de du-

nas, fechamento de trilhas irregulares, 
construção de deque, ciclovia e reforço da 
iluminação. Os recursos, da ordem de R$ 
6,9 milhões, vêm de uma parceria entre a 
Portonave e a Prefeitura de Navegantes.

Mais de 100 mil mudas nativas serão plan-
tadas no local e as dunas frontais serão re-

construídas. Em abril iniciou a construção 
do deque de madeira e as obras estão em 
finalização no trecho entre o Pontal e a Pra-
ça Central. O novo passeio para pedestres 
segue paralelamente à Avenida Beira-Mar 
até o Gravatá e deve ser concluído em um 
ano. O monitoramento da vegetação será 
feito durante 36 meses.

Obras do projeto Nossa Praia incluem 
construção de deque e plantio de mudas 

Parte do deque já está pronta e o restante será finalizado em um ano 
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NASCIMENTO
Adélio da Silva Júnior (Operacional) foi 
pai de Pedro Davi da Silva em 12/05/2015

Vagner Belolli (Técnico) foi pai de Nicoly 
Belolli em 10/05/2015
 
Andrei Furtado da Silva (Iceport) foi pai 
de Pedro Henrique Rosses da Silva em 
03/05/2015
 
José Antônio de Souza (Operacional) foi 
pai de Miguel Pedro Gomes de Souza em 
30/04/2015 
 

DATAS ESPECIAIS - RH

Aniversariantes do mês de abril

PAPO EXPRESS
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Os terminais portuários, para serem eficien-
tes, precisam estar sempre adequados a sua 
época, às exigências do mercado e atentos às 
oportunidades. Por isso, ao atingir marcos 
importantes como o de quatro milhões de 
TEUs movimentados devemos comemorar e 
refletir sobre o caminho percorrido, e, se for 
o caso, ajustar o rumo, e ter bem claro aon-
de queremos chegar. Unir a equipe em torno 
dos nossos objetivos e estar preparado para 
buscar metas ousadas. É momento para pen-
sar sobre como podemos melhorar os nossos 
processos, desenvolver as nossas competên-
cias e habilidades, tornar o nosso trabalho 
mais seguro e inovar. Esta dinâmica inova-
dora e voltada para a qualidade é inerente 
às equipes que têm um propósito maior. A 
competência portuária está associada ao es-
forço de um grupo de profissionais eficientes 
e dispostos a obter resultados. 

Mães são 
homenageadas  

com café especial
Para comemorar o Dia das Mães, a Porto-
nave convidou as mães que trabalham na 
empresa para um café no dia 8 de maio. As 
cerca de 50 mulheres foram recebidas pelo 
diretor financeiro da Teconnave, Pedro Pa-
rigot, e pelo diretor operacional da Iceport, 
Alfredo Pacheco.   

Criar um ambiente seguro também é a di-
reção certa para estabelecer o crescimento 
sustentável e de oportunidade para todos. 
É preciso executar cada tarefa com muita 
atenção, seguindo os procedimentos esta-
belecidos. A metodologia desenvolvida pelo 
projeto Segurança em Foco visa desenvol-
ver bases sólidas para enfrentarmos os 
inúmeros desafios que ainda temos pela 
frente. A segurança no trabalho deve ser esti-
mulada e um hábito permanente. É estratégi-
co tratar a questão de segurança do traba-
lho e cada um ser protagonista no sentido 
de prevenir acidentes. 

Outro ponto importante foi a satisfação em 
receber mais de 350 familiares de nossos 
colaboradores no dia 10 de maio dentro do 
nosso programa Portas Abertas. Foi um 
momento importante para apresentarmos 

Osmari de Castilho Ribas 
é diretor-superintendente 

administrativo da Portonave

as características do nosso ambiente de 
trabalho e de interação.

Desejo a todos uma boa leitura.

CASAMENTO
Thiago Luís Machado (Operacional) 
casou-se com Marilia Medeiros 
Machado em 08/05/2015

Emerson de Souza Raimundo de Morais 
(Operacional) casou-se com Karine 
Maria de Morais em 08/05/2015

FORMATURA
Guilherme Kluge Schetinger (Meio 
Ambiente) formou-se em Engenharia 
Ambiental em 12/03/2015
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Com o objetivo de aumentar a segu-
rança dos colaboradores, os líderes 
da Portonave foram capacitados para 
tornarem-se facilitadores da ferra-
menta Foco, ou seja, multiplicadores 
da importância da segurança no tra-
balho. Os facilitadores têm como meta 
promover quatro abordagens mensais. 

“Essas abordagens são utilizadas para 
estimular a percepção de risco e, con-
sequentemente, evitá-la, aumentando 
a segurança dos colaboradores”, jus-
tifica Candice Ana do Nascimento, 
analista de recursos humanos da Por-
tonave. 

Candice explica que a ferramenta 
Foco foi desenvolvida com base no mo-
delo andragógico. “Esse método consi-
dera que a experiência é a fonte mais 
rica para a aprendizagem, por isso 
incentivamos que os próprios colabo-
radores analisem sua postura e suas 
ações”, ressalta. 

Projeto Segurança em Foco capacita líderes

No dia 25 de abril é comemorado 
o Dia do Despachante Aduanei-
ro e, para agradecer o trabalho 
e empenho desses profissionais 
fundamentais para o processo 
de desembaraço de mercadorias 
em importação e exportação, a 
Portonave convidou os ajudan-
tes de despachante aduaneiro 
para um coquetel. Além disso, 
os gestores de empresas de des-
pacho receberam cupcakes. A 
profissão de despachante adu-
aneiro existe no Brasil desde 
1850 e sua principal função é 
a formulação da Declaração 
Aduaneira. 

Terminal comemora  
Dia do Despachante Aduaneiro

O facilitador se apresenta e verifica se o colaborador abordado 
conhece a ferramenta Foco, caso não conheça, ele explica como 
funciona.

Em seguida, o facilitador observa o trabalho do colaborador por 
alguns minutos.

O facilitador solicita que o colaborador explique o seu trabalho 
(como funciona e quais as suas responsabilidades) e pergunta 
quais os riscos que ele observa na sua atividade. 

Ao final, o facilitador determina um compromisso específico que deve 
partir do próprio colaborador, com o objetivo de estimular a conscien-
tização sobre comportamentos seguros, aumentando sua percepção 
de risco e estimulando o cuidado ativo (“eu cuido de mim, eu cuido do 
outro e eu me deixo ser cuidado”). 

COMO SÃO FEITAS AS ABORDAGENS
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www.twitter.com/portonave    

www.facebook.com/portonave

Este informativo é uma publicação da Portonave

Conselho editorial  
Daiane Fagundes Maeinchein, Melissa Aragão 
de Souza e Tairine Maiara Trainotti – área de 
Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social
Ellen Infante – departamento Comercial
Mariana Régis Vargas – departamento de Recursos 
Humanos 
Coordenação 
Daiane Fagundes Maeinchein
Realização 
Área de Comunicação Corporativa e Responsabilidade 
Social da Portonave

Sugestões ou dúvidas 
comunicacao@portonave.com.br
Diagramação 
D/Araújo Comunicação
Textos 
Melissa Aragão de Souza e Viviane Bornholdt
Jornalista responsável  
Daiane Fagundes Maeinchein
Revisão 
Portonave e D/Araújo Comunicação
Fotos 
Acervo Portonave e banco de imagens

Expediente

Quando era criança, ainda na Paraíba, Renato 
Ramos Damasceno gostava de ouvir as his-
tórias do pai, um cozinheiro que percorria os 
mares trabalhando em navios. Fascinado por 
embarcações, aos seis anos de idade o menino 
começou a fabricar seus próprios navios, bar-
cos, lanchas e iates usando isopor e tinta. Há 
cerca de seis anos a família de Renato mudou-
-se para Navegantes, onde ele pôde conhecer 
bem de perto as embarcações, dessa vez em ta-

manho real. O auxiliar de movimentação tra-
balha na Portonave há pouco mais de dois anos 
e suas réplicas fazem sucesso entre os colegas. 
“Eles fazem encomendas, pedem para comprar 
navios que eu fiz. É bem legal”, conta Renato.  

Ele demora cerca de 30 dias para fazer uma 
réplica, que pode ter até um metro. Renato diz 
que já fez mais de cem miniaturas e muitas já 
foram expostas na Portonave. 

Bairro Machados recebe Contém Cultura
O Contém Cultura estará até o fim do mês 
de junho no bairro Machados, em frente à 
Escola Adelaide Konder. O contêiner trans-
formado em espaço multicultural tem mais 
de 300 livros, que dividem a atenção com 
outras atividades voltadas à busca por co-
nhecimento e ao lazer, todas gratuitas. Iti-
nerante, o Contém Cultura busca estimular 
a leitura, a criatividade e a educação de jo-
vens e crianças. 

“O Contém Cultura existe desde 2012 e já 
recebeu mais de 2,5 mil visitantes em dife-
rentes bairros da cidade e no espaço mon-
tado no Centro de Navegantes. É um dos 
principais projetos da Portonave porque 
contribui para melhorar o nível de educação 
e a qualidade de vida das pessoas”, salienta 
Osmari de Castilho Ribas, diretor-superin-
tendente administrativo da Portonave. 

Projeto percorre os bairros de Navegantes com ações culturais gratuitas

ORGULHO PORTONAVE

Renato começou a fazer as miniaturas aos seis anos de idade
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