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O plantio de mudas nativas na orla de Nave-
gantes marcou o início da Semana do Meio 
Ambiente da Portonave, no dia 6 de junho. 
Cerca de 200 pessoas participaram do plan-
tio de 150 mudas de aroeiras, araçás, pitan-
gueiras, biguaçu, entre outras, começando 
as ações de recuperação da vegetação típica 
da restinga dentro do Nossa Praia – Projeto 
de Recuperação e Proteção da Orla de Nave-
gantes, uma parceria entre a Portonave e a 

Prefeitura. Além do plantio, também foram 
distribuídas 500 mudas para a população. O 
Rotary, o grupo de escoteiros, as associações 
de surf e de moradores do Pontal de Nave-
gantes também participaram da ação.

Na Portonave, a programação especial da se-
mana teve oficinas para aprender a utilizar 
restos de alimentos, que seriam descartados, 
em receitas práticas e saborosas, como bolo 

feito com casca de banana e também aulas de 
como fazer uma composteira e horta em casa, 
diminuindo o lixo orgânico gerado diariamen-
te. Outra oficina ensinou os colaboradores a 
criarem sistemas de coleta da água da chu-
va para aproveitá-la na irrigação de jardins e 
para lavar calçadas, por exemplo. Um carri-
nho e uma central de carregamento de celular 
que utilizam energia solar ficaram à disposi-
ção dos colaboradores até o dia 12 de junho. 

Semana do Meio Ambiente  
estimula a preservação ambiental

Atividades envolveram a comunidade e os colaboradores entre os dias 6 e 12 de junho

Plantio de mudas na orla atraiu cerca de 200 pessoas
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No dia 9 de junho, um café da manhã reu-
niu no Terminal o prefeito e os vereadores 
de Navegantes e as diretorias da Associa-
ção Empresarial (Acin) e da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade. No 
encontro, o diretor-superintendente admi-
nistrativo da Portonave, Osmari de Castilho 
Ribas, comentou os resultados da companhia 

neste ano e entregou o relatório de sustenta-
bilidade de 2014, que mostra o desempenho 
da Portonave em relação a aspectos econô-
micos, sociais e ambientais. 

Café na Portonave reúne autoridades

Vereadores e empresários estiveram no Terminal

As obras do projeto Nossa Praia, parceria entre a Portonave e a Prefeitura de 
Navegantes para recuperar e revitalizar a área de restinga e a orla da cidade, se-
guem em ritmo acelerado. Os trabalhos de retirada da vegetação exótica – aquela 
prejudicial ao ecossistema da restinga – e a construção do deque de madeira que 
costeia a avenida beira-mar foram concluídos no trecho entre a Praça Central e 
o Molhe. A próxima etapa do deque, no sentido Gravatá-Centro, já foi iniciada e 
cerca de 500 metros do trecho já estão prontos.

A partir da edição 71, o seu Portonave Ex-
press vai se transformar em uma revista. 
Serão oito páginas de informação, notícias 

e reportagens variadas sobre a Portonave, o 
setor portuário e a região. A revista Portona-
ve Express terá mais espaço, um novo layout 

e mais atrativos para a sua leitura. A perio-
dicidade será bimestral e terá uma versão 
online. Aguarde as novidades e boa leitura!

Mudanças no Express
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A Portonave foi uma das cinco finalistas do 
CI Awards 2015. A premiação é um reconhe-
cimento da Containerisation International, 
publicação inglesa especializada em logística 
portuária, a empresas que contribuem para 
o transporte marítimo de contêineres e à in-
dústria logística por inovação, proatividade ou 
pioneirismo. O prêmio reconhece ações rela-
cionadas à preservação ambiental, desenvol-
vimento sustentável, atendimento ao cliente 
e eficiência. 

O Terminal catarinense é destaque entre os 
finalistas do prêmio desde 2011. O resultado 

desta edição foi conhecido no dia 18 de junho, 
em Londres. “Estar entre os finalistas de um 
prêmio internacional mostra que estamos 
no caminho certo, evoluindo e operando com 
padrões de excelência mundial”, destaca o 
diretor-superintendente administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas, que 
esteve presente na premiação.

Em 2013 a Portonave conquistou o prêmio 
de Operador Portuário do Ano do Lloyd’s 
List Global Awards, outro importante reco-
nhecimento internacional. O Terminal foi o 
primeiro porto brasileiro a receber este título.

Portonave é finalista de  
prêmio internacional CI Awards 2015

A partir do mês de julho a Portonave re-
ceberá novas linhas, resultado da refor-
mulação de alguns serviços e da criação 
de outros. Os serviços UCLA e GS1, com 
destino ao Golfo do México e Estados Uni-
dos, têm navios previstos para começar a 
atracar no Terminal este mês. O UCLA 
é uma composição dos armadores Ham-
burg Süd, MSC, Hapag-Lloyd, ZIM e NYK. 
Sete navios integram o serviço que deverá 
movimentar cerca de três mil contêineres 
por mês. O GS1, uma joint venture entre 
Hapag-Lloyd, NYK, MSC, Hamburg Süd e 
ZIM, conta com oito navios da rota. A es-
timativa é que sejam movimentados pela 
linha o mesmo que no serviço UCLA. 

Outro serviço que deve começar a atracar 
na Portonave, em agosto, é o BRAZEX. 
Com nove navios, o serviço tem como des-
tino o Caribe e deve movimentar uma mé-
dia de dois mil contêineres mensalmente. 
A linha é do armador CMA CGM.

O serviço de maior expressão em números 
de contêineres será da rota da Ásia. A linha 
é composta pelos armadores Hamburg Süd, 
CMA CGM, Hapag-Lloyd, NYK, China 
Shipping e UASC. O primeiro navio está 
previsto para o final de agosto. A previsão é 
de movimentação de oito mil contêineres por 
mês e nesta rota serão empregados 12 navios.

Portonave tem 
novas linhas

O serviço de maior expressão em números de contêineres será da Ásia
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NASCIMENTO
Elaine Cristina de Faria (Faturamento) 
foi mãe de Heitor de Faria Pinheiro em 
21/06/2015 

Marcos Antônio da Silva Lopes 
(Operacional) foi pai de Enzo Prestes 
Lopes em 06/06/2015
 
Edvaldo da Silva Júnior (Manutenção) 
e Josiane de Souza da Silva 
(Administrativo) foram pais de Luisa de 
Souza da Silva em 01/06/2015 

André Luiz dos Santos Berlim 
(Operacional) foi pai de Murilo Velho 
Berlim em 30/05/2015 

Leiziel Luiz Gonçalves (Manutenção) foi 
pai de Eloah Gonçalves em 24/05/2015 

DATAS ESPECIAIS - RH

Aniversariantes do mês de maio

PAPO EXPRESS
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Renê Duarte é diretor-superintendente 
operacional da Portonave

Jefferson Rodrigo de Borba 
(Manutenção) foi pai de Emanuel de 
Borba em 19/05/2015
 
CASAMENTO
Lucinei Júlio Quintino (Operacional) 
casou-se com Marilayne Barbosa 
Quintino em 08/06/2015 

Carlos André Pereira da Silva 
(Operacional) casou-se com Pauline 
L. Z. R. Fontenele em 25/05/2015

Raul Berno da Veiga (Operacional) 
casou-se com Iandra Micheli Rodrigues 
da Veiga em 14/05/2015 

Com o objetivo de promover o desenvol-
vimento e aprimorar o entendimento dos 
analistas e colaboradores de cargos espe-
cializados sobre a empresa, o departamen-
to de Recursos Humanos deu início em ju-
nho ao Programa de Desenvolvimento de 
Analistas. A primeira turma tem 21 parti-

cipantes e os encontros acontecem uma vez 
por semana. A seleção considerou tempo 
de empresa, nota da avaliação de compe-
tências de 2014 e escolaridade. “A inten-
ção é que tenhamos duas turmas por ano, 
de modo a contemplar todos os ocupantes 
dos cargos de analistas e especializados, 

que atendam aos critérios”, explica a ge-
rente de Recursos Humanos, Alessandra 
Guilherme Santos. 

A abertura do programa foi realizada no 
dia 10 de junho e o encerramento está pre-
visto para dia 16 de dezembro. 

Portonave inicia programa  
para desenvolvimento de analistas

No último Express iniciamos uma nova série, 
chamada Orgulho Portonave. É um espaço 
para destacarmos o que mais nos orgulha e é 
nosso principal diferencial: você. A primeira 
história contada foi a do auxiliar de movimen-
tação Renato Ramos Damasceno, que reproduz 
embarcações com isopor e tinta. Nesta edição, 
mostramos os campeões de judô José Teixeira 
e Edilson Strapasson. Nosso objetivo é estimu-
lar e valorizar nossos colaboradores.

Outro destaque desta edição é a Semana 
do Meio Ambiente, que marcou o início do 

plantio das mudas nativas do projeto Nossa 
Praia. Além da ação de recuperação da orla, 
durante a semana foram oferecidas diversas 
oficinas para os colaboradores, com foco na 
preservação do meio ambiente e na manu-
tenção dos recursos naturais. 

Por fim, o Express conta como foi a for-
matura dos novos Oficiais do Bem. Mais 
de mil crianças participaram do Projeto 
Onda no primeiro semestre deste ano e, 
agora, multiplicam os conhecimentos ad-
quiridos. 
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A Portonave desenvolveu um novo programa 
para o bem-estar dos colaboradores. O Saúde 
em Equilíbrio tem o objetivo de estimular a cul-
tura de saúde e bem-estar na empresa. 

A Portonave está atenta às questões de saúde e 
bem-estar de seus colaboradores, por isso, o es-
tímulo à segurança e à saúde fazem parte das 
políticas do Sistema de Gestão Integrado (SGI) e 
do departamento de Recursos Humanos. A busca 
pela certificação OHSAS é mais uma demonstra-
ção do interesse da empresa pelo tema. “Sabemos 
que o estado de saúde do colaborador impacta 
diretamente sobre a sua produtividade. Por isso 
pensamos em um programa de qualidade de vida 
que interligue as ações de saúde já existentes, e 
outras ações que atendam às demandas priori-
tárias da saúde ocupacional, ou seja, ações vol-
tadas à saúde física e mental”, comenta a res-
ponsável pelo Programa Saúde em Equilíbrio, 
Candice Nascimento.

O programa, atualmente, está dividido em: 

Grupo de Emagrecimento Saudável - tem 
por objetivo a redução do peso corporal de for-
ma orientada e saudável, com acompanhamen-
to de nutricionista, psicólogo e educador físico. 
Essa atividade prevê 12 encontros semanais e 
seis encontros quinzenais, totalizando seis me-
ses de duração e será executada pelos profissio-
nais do Sesi. 

Grupo de Gerenciamento de Stress - visa 
contribuir para a diminuição de problemas de-
correntes do stress, que comprometam a produ-
tividade e a qualidade de vida dos colaboradores. 
Profissionais do Sesi identificarão a fase de stress 
dos participantes do grupo e, para cada fase, rea-
lizarão ações diferenciadas e apropriadas.

Ginástica Laboral - a atividade é composta 
por exercícios físicos realizados no próprio am-
biente de trabalho, com duração em torno de 
10 minutos, de segunda a sexta-feira, atuando 
na prevenção de doenças osteomusculares e na 
promoção da saúde física. É realizada por edu-
cadores físicos do Sesi.

Acompanhamento Psicológico - é o atendi-
mento e acompanhamento ao colaborador com 
demanda emocional. Os atendimentos iniciais 
são feitos pela psicóloga da empresa, que após 
uma avaliação providencia o encaminhamento 
para o serviço disponível pela Unimed, com co-
bertura pelo plano de saúde (12 sessões) para 
os casos necessários.

Equipe de Caminhada e Corrida - a equipe 
tem por objetivo estimular a atividade física 
dos colaboradores. É uma modalidade acessível 
a todos e que pode ser feita ao ar livre. A equipe 
é acompanhada por um assessor esportivo que 
programa os treinos e fornece as orientações 
necessárias.

Programa Saúde em Equilíbrio

Quem poderá participar? 
A Ginástica Laboral, a Equipe de Caminhada e Corrida e o Acompanhamento Psicológico 
são ações disponíveis para todos os colaboradores. O Grupo de Emagrecimento Saudável 
terá, a princípio, 30 vagas, que serão divulgadas para todos. Caso haja mais de 30 inscri-
tos, será feita a triagem pela área de saúde ocupacional. O Grupo de Gerenciamento de 
Stress, inicialmente, será voltado para os gestores.
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www.twitter.com/portonave    

www.facebook.com/portonave

Este informativo é uma publicação da Portonave
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Expediente

Os colaboradores da Portonave José Teixeira e 
Edilson Strapasson têm tido sucesso em uma 
luta solitária, que exige técnica e disciplina, o 
judô. Recentemente eles conquistaram o se-
gundo lugar no campeonato catarinense más-
ter, em Balneário Camboriú, José na categoria 
até 66 quilos e Edilson na de até 81 quilos. 

José treina há cerca de 15 anos e diz que a 
disciplina e o raciocínio rápido exigidos pelo 
esporte ajudam bastante no trabalho. “Tam-
bém melhora o ânimo e dá mais energia para 

executar as tarefas diárias”, comenta o almo-
xarife. E teve um benefício a mais: ele con-
ta que no último ano emagreceu 15 quilos. 
As vantagens são tantas que ele busca esti-
mular os colegas. “Eu conheci o Edilson na 
Portonave e o convidei para treinar”, lembra. 
Edilson é operador de movimentação e luta 
há pouco mais de um ano. 

Como no trabalho, obter sucesso no esporte 
individualmente é bem difícil, mas ter um 
amigo ao lado torna tudo mais fácil. 

Projeto Onda forma mais de mil alunos

Colaboradores são vice-campeões  
em campeonato de judô

Em junho, 1.070 crianças participantes do 
Projeto Onda foram nomeadas Oficiais do 
Bem e, agora, elas têm a missão de compar-
tilhar os valores aprendidos. Após a forma-
tura, os alunos realizam a Corrente do Bem, 
com ações voltadas para a transformação do 
mundo em um lugar melhor para todos, como 
campanhas de arrecadação de alimentos e 
brinquedos que são destinados a famílias ca-
rentes. Neste semestre, 16 escolas do muni-
cípio de Navegantes participaram do projeto. 

A partir deste ano, além dos voluntários da 
Portonave, o projeto também terá a parceria 

de estudantes de Pedagogia da Faculdade 
Sinergia – os chamados formadores – que 
contribuem para o desenvolvimento pessoal 
das crianças por meio dos valores abordados 
no projeto. 

Em dois anos, o Projeto Onda já formou 
1.685 crianças por meio de aulas semanais 
sobre respeito, igualdade, honestidade, bon-
dade e outros valores relacionados à cidada-
nia, com crianças entre 8 e 10 anos.

ORGULHO PORTONAVE
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Os alunos receberam diplomas e medalhas

José, faixa roxa, e Edilson, faixa azul, treinam juntos em Navegantes
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