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Portonave e Prefeitura entregam 
projeto que alia preservação 
ambiental e desenvolvimento 

sustentável na orla de Navegantes

A Praia é nossa!



No mês de agosto, concluímos a nossa parte no projeto Nossa Praia, que 
se constituiu na construção do deck de madeira, recuperação da restinga 
e recomposição das dunas em toda a orla de Navegantes. A estratégia 
definida em conjunto com a Prefeitura e a Fundação do Meio Ambiente 
(Fatma) foi a de recuperar e criar condições para a preservação ambiental, 
além de disponibilizar um ambiente agradável para o convívio da 
comunidade. Coube à Prefeitura a implantação de ciclovia e iluminação. 
Buscou-se neste projeto fortalecer o conceito do desenvolvimento sustentável, 
evidenciando as características naturais e a necessidade de preservação.  
Foi uma ação integrada, que buscou otimizar os recursos disponíveis, 
aprimorada ao longo da execução em busca do melhor resultado. Como em 
todo empreendimento, dificuldades surgiram e foram superadas, focadas 
em um objetivo comum. Agradecemos e parabenizamos a todos que 
contribuíram e participaram desta importante obra, que valoriza ainda mais 
esta bela paisagem de nossa cidade.
 
Em qualquer atividade, para se atingir metas ousadas e conquistar posições 
de destaque, é preciso estar preparado para enfrentar críticas e uma rotina 
intensa. As carreiras de sucesso são marcadas por muitos momentos de 
superação e trabalho em equipe, em que todos contribuem para alcançar 
um mesmo resultado. É preciso reinventar-se, manter-se informado, buscar 
qualificação constante e não se acomodar. Procuramos, a cada edição 
da nossa revista Portonave Express, disponibilizar informações da nossa 
operação, soluções encontradas, tendências de mercado e curiosidades 
e divulgar os resultados que juntos estamos conquistando. Nesta edição, 
abordamos também ações de interação com clientes e comunidade como 
forma de trocar experiências, aprimorar a qualidade dos nossos serviços e 
criar um relacionamento de longo prazo que proporcione resultados positivos 
para todos os envolvidos. O diálogo 
aberto e transparente nos mantém 
conectados com a nossa equipe, a 
comunidade e os clientes. Assim, 
temos reforçada a perspectiva de uma 
empresa capaz de desenvolver soluções 
criativas e de gerar oportunidades.
 
Boa leitura.

portonave.com.br portonaveportonave
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CORREÇÃO: 
A Capital Trade movimentou, entre janeiro e 
junho de 2016, 2.249 contêineres na Portonave,  
e não TEUs, como publicado na página 3  
da edição 76 da revista Portonave Express.
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Cabotagem impulsiona movimentação de arroz no Terminal

D E S T A Q U E

A movimentação de arroz em 
contêineres teve um crescimento 
de mais de 3.700% na Portonave 
nos sete primeiros meses de 
2016 em comparação com o 
mesmo período de 2015. A 
principal responsável por este 
resultado foi a cabotagem. O 
serviço SAS, com os armadores 
Log-In e Mercosul, que começou 
a operar no Terminal em outubro 
de 2015, alavancou os embarques 
de arroz na Portonave.

Os principais destinos do grão 
são o Norte e o Nordeste do 
país. O arroz é acondicionado 
de duas formas dentro dos 
contêineres. Uma pequena parte 
é enviada em big bag (grandes 
sacolas) para ter o produto 
acabado ou empacotado no 
destino. Mas, a maior parte 
do produto é colocada já 
em pacotes de 1 kg e 5 kg, 
paletizados e envolvidos com 
filme stretch, assim facilitando 
sua distribuição no destino, 
seguindo diretamente  
ao comprador. 

OS PRINCIPAIS DESTINOS DO ARROZ EMBARCADO NA PORTONAVE SÃO O NORTE E O NORDESTE DO PAÍS

O Grupo Cantu 
acredita na construção 
de parcerias como um 
dos grandes pilares 
de sua manutenção 
no mercado. No ciclo 
econômico, temos 
períodos de altos e 
baixos. A parceria que 
sempre tivemos com 
a Portonave é o que 
nos deixa seguros em 
mantermos as cargas 
no Terminal mesmo em 
períodos econômicos 
incertos, como o que 
estamos vivendo.

Entre uma das 10 maiores redes 
atacadistas do país, o Grupo 
Cantu é parceiro da Portonave 
desde o início das atividades 
do Terminal, em 2007. Com 45 
anos de história, a Cantu atua 
nos mais variados segmentos 
de mercado. Hoje, as empresas 
do grupo somam 46 filiais e 

O Sul é o principal produtor  
de arroz do país. Parte do envio 
dos volumes para os outros 
estados é feita via cabotagem. 

Porém, a outra segue ao 
destino por transporte 
rodoviário – o que representa 
uma oportunidade ainda de 

crescimento de mercado a 
ser explorado e direcionado 
ao transporte marítimo via 
cabotagem. 

Quase meio século de história

Nathália Pastuchen Negri,  
gerente de Importação do 
Grupo Cantu.

mais de mil colaboradores. 
Com presença em todo o Brasil 
e expansão para o Mercosul, a 
atuação e a gerência da empresa 
se dividem regionalmente 
entre Itajaí e Pato Branco (PR) – 
cidade onde a empresa iniciou 
suas atividades. Em Itajaí, está 
a sede das empresas Cantu 

Pneus, PneuStore e Pneus Fácil, 
Cantu Congelados, Level Trade 
e Level Acabamentos, além da 
Plataforma Logística.
O grupo nasceu como uma 
transportadora de frutas, 
verduras e legumes e, após 
investimentos e expansão, por 
volta do ano 2000 surgiram 
novos segmentos de atuação, 
assim como o aumento no mix 
de produtos importados, como 
frutas de diversas regiões 
do mundo, pneus, vinhos e 
alimentos industrializados e 
congelados. O Grupo Cantu 
adquiriu três granjas e uma 
indústria de conservas, frutas 
secas e cereais. Ainda atua 
no ramo de comércio exterior 
e revestimentos cerâmicos. 
Comercializa principalmente 
com o Norte da Europa, China, 
Coreia do Sul e Índia.

SEDE DA EMPRESA CANTU EM ITAJAÍ
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S É R I E  -  O  Q U E  P A S S A  P O R  A Q U I

• MSC GENESIS
• MSC ORIANE
• E.R. LONDON
• MSC KRYSTAL
• MSC MARROW
• MSC MARGARITA
• MSC VIDHI

A Revista Portonave Express abre 

espaço para falar dos serviços 

que passam pelo Terminal. Você 

vai conhecer quais são os navios, 

as rotas e os PRINCIPAIS produtos 

que fazem da Portonave o maior 

movimentador de contêineres de 

Santa Catarina. NO capítulo 1, vamos 

SABER MAIS DA LINHA que faz a rota 

para O NORTE DA Europa.

Serviço ou linha é o nome que se dá ao conjunto 
de navios que fazem uma rota comercial. O 
serviço NWC1, também chamado de Europlate, 
Safran, Samex ou Sling 3, faz escala semanal 
no Terminal e tem o Norte da Europa na sua 
rota. Os navios escalam nos portos: Antuérpia, 
Rotterdam, Bremerhaven, Hamburgo, Le Havre, 
Sines e Lisboa. Para fazer uma volta completa 
entre os portos deste serviço, um navio leva em 
média um mês e meio.

O serviço movimenta 
principalmente na importação  
bebidas, energéticos, compressores 
e equipamentos para motores, 
polímeros (matéria-prima para  
o plástico) e insumos. Na exportação, 
o destaque é para os cortes de frango 
e carne bovina, maçã, porcelanato e 
compressores e equipamentos  
para motores. 

Capítulo 1  –
Norte da Europa

O serviço e sua rota Produtos movimentados Os navios

América 
do Norte ásiaeuropa

américa
central

américa
do sul

brasil

áfrica

oceano
índicooceano

atlântico

oceano
pacífico

oceano
pacífico

oceania
Navegantes

PORTO DE LISBOA PORTO DE Sines PORTO DE LE HAVRE PORTO DE HAMBURGOPORTO DE BremerhavenPORTO DE RotterdamPORTO DE Antuérpia
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Lojas Marisa visitam o Terminal

C A P A

O projeto Nossa Praia foi entregue à 
comunidade no dia 6 de agosto em 
cerimônia na praça da Praia Central.  
A Prefeitura de Navegantes e a Portonave 
promoveram a recuperação ambiental 
e a revitalização da orla por meio de um 
projeto que alia a preservação do meio 
ambiente à melhoria da qualidade de vida 
dos moradores e turistas. 

O investimento chegou a mais de  
R$ 12 milhões. A Portonave promoveu 
a recuperação da vegetação nativa e 
a construção de decks e passarelas 
ecológicas. A Prefeitura ficou responsável 
por revitalizar a praça de esportes,  
a ciclovia e a iluminação ao longo  
da avenida.

O Nossa Praia consiste na recuperação  
da faixa de restinga da orla de Navegantes, 
visando a preservação ambiental e o 
uso consciente e sustentável da praia. 
Além disso, a construção de um deck ao 
longo da praia completa o projeto. A ação 
deriva de um Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) como medida 
de compensação pelo uso da área para 
ampliação do pátio de contêineres do 
Terminal Portuário. 

AUTORIDADES, COMO O PREFEITO ROBERTO CARLOS DE SOUZA (D), E REPRESENTANTES DA PORTONAVE PARTICIPARAM DA INAUGURAÇÃO

Prefeitura e Portonave entregam obras de revitalização da orla

No dia 9 de agosto, a 
Portonave recebeu a visita 
de Paola Tessi, gerente 
de Importação, e Juliana 
Guida, gerente de Global 
Sourcing das Lojas Marisa. 
Elas vieram acompanhadas 

Representantes do Poder 
Judiciário Estadual de 
Navegantes, da Justiça 
Federal de Itajaí e do 
Ministério Público estiveram 
na Portonave no dia 12 
agosto. Ao total, foram 24 

Portonave recebe operadores jurídicos 

de Edson Miranda e 
Eduardo Galdino, da 
Timelog Despachante. 
O objetivo da visita foi 
conhecer a infraestrutura 
do Terminal e estreitar as 
relações comerciais.

visitantes. O departamento 
Jurídico da Portonave 
promove o encontro 
anualmente, desde 2012, 
para os convidados terem 
uma melhor compreensão do 
funcionamento do Terminal.
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8

E X C L U S I V O

Os módulos do 
PDP – Programa de 
Desenvolvimento do 
Trabalhador Portuário –
foram suspensos este ano. 
Os cursos são realizados 
somente sob autorização 
da Marinha do Brasil. Para 
2016, não foram liberados 
cursos do PDP em todo o 
território nacional, devido 
às contenções de despesas 
do Governo Federal. 
Contudo, a Portonave 

conseguiu manter um módulo: 
P 3.1 – Manuseando Cargas 
Perigosas nos Portos. 

A Portonave solicitou que 
seis turmas do módulo 
P 3.1 fossem ministradas 
internamente, sem despesas 
para a Marinha. Houve a 
liberação para realizar estes 
módulos devido ao bom 
desempenho da Portonave 
na coordenação e execução 
do PDP.

No sábado, dia 20 de agosto, a 
Academia de Letras do Brasil 
(ALB) – Seccional Sinergia/
Navegantes – realizou 
comemorações alusivas ao 
primeiro ano de implantação 
da unidade e prestou 
homenagem às pessoas que 
colaboram para a criação 
do Bosque dos Imortais. 
Instalado nas margens do Rio 
das Pedras, na divisa da Meia 
Praia com o Gravatá, o bosque 
será um espaço para leitura 
e contemplação da natureza, 
em meio a uma área de 
preservação permanente. 

Um dos homenageados com 
medalha de honra ao mérito 
foi o gerente Administrativo 
da Portonave, Pedro Viriato 
Parigot de Souza Filho. Na 
cerimônia, a Academia de 
Letras de Navegantes foi 
denominada Maria Lúcia 
Matos, uma homenagem 
à esposa do presidente da 
mantenedora, professor 
João Matos, falecida em 
2013. O evento também teve 
a posse de novos imortais, 
apresentações culturais e 
lançamento de livros de 
membros da Academia.

Os módulos estão 
acontecendo nos meses de 
agosto e setembro, de acordo 
com a disponibilidade (dias 
sem operação de navios), para 
que os colaboradores possam 
fazer os treinamentos durante 
a jornada de trabalho. As 
turmas são ministradas pelos 
três instrutores credenciados 
pela Marinha do Brasil que 
são técnicos em Segurança 
do Trabalho da Portonave: 
Claudenir Coelho, Fabrício 

Terminal mantém PDP de cargas perigosas

PDP é um projeto da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), membro  
da Organização das Nações Unidas. Sua  
filosofia é o aperfeiçoamento da mão de obra 
dos trabalhadores portuários, por meio de  
cursos aplicados de maneira padronizada  
em todo o mundo. 

Academia de Letras homenageia gerente Administrativo

Gerônimo e Osmarildo 
de Jesus. 

O curso é destinado 
aos colaboradores que 
em suas atividades têm 
contato ou movimentam 
cargas perigosas, de 
acordo com os requisitos 
da NR29 e IMDG Code, 
como colaboradores da 
área de Operações, Gate, 
Armazém e Segurança.

O Programa de 
Desenvolvimento do 
Trabalhador Portuário

O GERENTE ADMINISTRATIVO DA PORTONAVE, PEDRO PARIGOT (D), 
RECEBEU DO PRESIDENTE DO SINERGIA, JOÃO MATOS, A HONRARIA
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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

GATE
CAPÍTULO 3

O Gate é a porta para os caminhões 
que acessam o Terminal para 
deixar ou retirar algum contêiner. 
Está ligado ao departamento 
Comercial, possui 43 profissionais 
e está estruturado com um 
supervisor, cinco assistentes, dois 
controladores, sete auxiliares de 
Gate, 22 operadores de Gate e seis 
operadores de Gate IMO.

Auxiliar de Gate – realiza as tarefas 
administrativas do departamento, como 
atendimento ao cliente no balcão ou 
telefone e efetua consultas e liberações  
de contêineres em trânsito (DTA e DTC).

Assistente de Gate (Líder ADM)  
– auxilia a supervisão nas atividades  
de gestão (relatórios, escalas e reuniões) 
e na coordenação da equipe de auxiliares  
de Gate.

Operador de Gate – efetua vistorias nas 
unidades de exportação, registra dados 
de contêineres e veículos em sistema 
(pesagem, lacres, avarias e faltas de 
peças) e confere documentações, como os 
documentos do veículo. Ainda, o operador 
de Gate IMO controla os acessos de 
veículos contendo carga perigosa.

Controlador de Gate (líder balanças) 
– coopera na supervisão das atividades 
de gestão (relatórios, escalas e reuniões), 
coordenando a equipe de operadores de 
Gate e operadores de Gate IMO.

Entramos no terceiro capítulo da série  

que conta quais as ocupações que têm  

os colaboradores da Portonave e que fazem 

o Terminal ser referência em qualidade  

de serviço, desenvolvimento sustentável  

e eficiência portuária. Depois de falar 

do Planejamento e do Documental,  

vamos explicar o que é o Gate e o que  

fazem os profissionais de lá.O QUE FAZ CADA UM?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADES NECESSÁRIAS 
PARA TRABALHAR NO GATE?

APROVEITANDO AS 
OPORTUNIDADES

Para os cargos de auxiliar, operador  
e operador IMO, o candidato precisa 
ter o Ensino Médio completo e noções 
básicas de informática. Para os cargos 
de assistente de Gate e controlador, 
é necessário estar cursando o  
Ensino Superior. 

Há nove anos na Portonave, Célio 
Adriano Schuller sempre trabalhou no 
Gate. Hoje ele é um dos líderes no Gate 
Administrativo. Ele fazia curso técnico de 
Gestão Portuária no Sinergia quando teve  
a oportunidade de entrar na empresa.   
“Na época, o Terminal ainda não estava 
operando. Pelo meu perfil, fui direcionado 
para o Gate. Como não tinha conhecimento 
da área portuária, não tinha muita ideia 
do funcionamento do setor. A empresa 
proporcionou diversos treinamentos e 
cursos para minha capacitação, desde  
o início de suas operações até hoje. 
Graças ao apoio da Portonave, concluí a 
faculdade em Gestão Portuária na Univali”, 
comenta Célio. 

Ele explica que as atividades do Gate 
exigem dinamismo, atenção, proatividade e 
interatividade com os setores e os clientes, 
desde o motorista até o armador. “Como 
assistente de Gate, o que mais me fascina é 
a gestão de pessoas e os processos”, diz.

Célio destaca que, para quem quer 
ingressar na empresa, a dica é qualificar-se 
e buscar as oportunidades que a empresa 
oferece. Para quem visa o Gate, procurar 
conhecer as atividades desempenhadas, 
pois é um setor dinâmico que permite 
a interação com diversas áreas, o que 
propicia um grande aprendizado. 
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A Ç Õ E S  I N T E R N A S

Todo brasileiro sente no bolso os reflexos 
da crise econômica que afeta o país. A 
inflação subiu e o real está desvalorizado. 
Com isso, cresceu também o número de 
colaboradores com empréstimo bancário 
e resgate da previdência privada no 
último ano. Pensando em ajudar os 
profissionais a não se endividarem 
e a planejarem melhor seu dinheiro, 
a Portonave está desenvolvendo o 
Programa de Educação Financeira. 

A educação financeira é o entendimento 
correto do dinheiro e dos instrumentos 
financeiros para que as pessoas façam 
melhores escolhas em seu orçamento 
familiar e tenham, assim, melhor 
qualidade de vida. As decisões erradas 
no planejamento financeiro podem 
afetar negativamente a vida pessoal e 
profissional dos colaboradores.

O programa busca informar e orientar 
os colaboradores sobre planejamento 
das finanças pessoais e conscientizar 
sobre sua importância, além de reduzir 
dívidas e elevar a qualidade de vida 
dos profissionais com a redução do 
stress causado pelo endividamento. 
As orientações visam ainda ampliar a 
compreensão sobre consumo, poupança, 

Programa de Educação Financeira ajuda a cuidar melhor do dinheiro

juros e crédito para que o indivíduo seja 
capaz de fazer escolhas conscientes 
quanto à administração de seus recursos 
financeiros.

O programa é desenvolvido por meio de 
palestras para os colaboradores e seus 
familiares. O tema central é: “Administre 
seu dinheiro de forma consciente”, 
palestra ministrada pelo Sesi. 

Pela primeira vez em três edições do 
Grupo de Emagrecimento Saudável, 
do Programa Saúde em Equilíbrio, 
foi realizado um encontro entre a 
nutricionista e os familiares dos 
colaboradores que participam do grupo. 
“Foi uma melhoria que identificamos no 
planejamento deste grupo, para o qual 
convidamos as famílias a participar, 
pois são pessoas que estão envolvidas 
e têm poder de influenciar no contexto 
alimentar do participante”, comenta 
Candice do Nascimento, coordenadora 
do programa.

No encontro, foram apresentados às 
famílias dos 23 colaboradores da 3ª 
turma como o programa funciona, quais 

Familiares ajudam Grupo 
de Emagrecimento Saudável

são os objetivos e a importância dessa 
rede de apoio (família) no processo de 
emagrecimento, para que ela também se 
sinta parte integrante desta ação.

O apoio da família ajuda o colaborador 
no alcance da meta desejada. Além 
disso, é uma oportunidade para que o 

familiar leve para dentro da sua casa 
os conhecimentos adquiridos nesse 
período. Dessa forma, o programa é 
estendido e benef icia toda a família por 
meio da promoção de um estilo de vida 
mais saudável e sustentável, para todas 
as pessoas que residem ou convivem 
com o colaborador.

Também são realizadas apresentações 
sobre a utilização dos benefícios oferecidos 
pela empresa. Durante o treinamento, as 
crianças filhas de colaboradores podem 
fazer atividades recreativas e educativas, 
como brincadeiras e contação de histórias.

A participação no treinamento não é 
obrigatória, e o colaborador poderá 
participar fora do seu horário de trabalho.
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O departamento de 
Segurança e Meio 
Ambiente da Portonave 
promoveu uma 
apresentação, no dia 4 de 
agosto, sobre o Terminal, 
suas atividades e as 
medidas de segurança. 
O objetivo foi informar 
a comunidade sobre os 

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

No dia 4 de agosto, o 
Projeto Onda em parceria 
com o Parque Beto Carrero 
World promoveu uma tarde 
educativa para as crianças  
do 3º ano da Escola Professora 
Ilka Müller de Mello, 
localizada no Gravatá, em 
Navegantes. Participaram  
90 crianças, representantes  
da escola e voluntários.

O objetivo principal da visita 
foi escolher os nomes para o 
casal de micos-leões-dourados 
nascido no zoológico do 
parque, com a participação 
das crianças do Projeto 
Onda. As crianças puderam 
votar nos nomes que serão 
os registros dos filhotes de 
agora em diante. Os nomes 
escolhidos foram: Cravo e 
Rosa. Um dos alunos, Maua 
de Almeida, de oito anos, 
comentou: “Eu aprendi que 
essa espécie está ameaçada 
de extinção, então se eles se 
reproduzirem bastante não 
permanecerão extintos”.

Crianças do Projeto Onda visitam o Beto Carrero

Portonave apresenta ações para comunidade

As crianças também 
receberam informações 
sobre os animais do 
zoológico e as espécies.  
A bióloga responsável pelo 
zoo do Beto Carrero World, 
Kátia Cassaro, fez um tour 
com os pequenos pelo 
zoológico. Os Oficiais do 
Bem passaram a tarde no 
parque aprendendo sobre  
os animais e fazendo 
atividades interativas.

A gestora de Comunicação 
Corporativa do Beto 
Carrero, Malu Barreto, 
destaca a participação do 
Projeto Onda: “Quando 
pensamos na ação da 
escolha dos nomes dos 
novos integrantes do zoo, 
imediatamente pensamos 
em crianças participando. 
Lembramos do Projeto 
Onda, que melhor do que 
ninguém difunde princípios 
de cidadania, e convidamos 
as crianças a participarem”.

planos de emergência que o 
Terminal possui em caso de 
ocorrência de algum fato que 
necessite de ações imediatas. 
Participaram da palestra as 
diretoras de escolas próximas 
ao Terminal. Em outra data, 
o Corpo de Bombeiros e 
a Defesa Civil já haviam 
participado deste evento.
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No dia 11 de agosto, a 
Portonave recebeu a visita 
dos representantes das 
empresas vencedoras do 
Prêmio Empresa Cidadã, 
da ADVB/SC – Associação 
dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing de Santa 
Catarina. A visita fez parte 
da premiação, o que é 
uma tradição pós-evento 
de entrega dos troféus. 
“É muito importante a 
ADVB/SC conseguir levar 
associados e premiados para 
conhecer as empresas líderes 
catarinenses, fazendo com 
que todos saibam e entendam 
o motivo dessa liderança, que 
nunca é por acaso”, afirma 
o presidente da entidade, 
Daniel de Oliveira Silva.

Os premiados foram 
recepcionados pelo 
diretor-superintendente 
Administrativo da Portonave, 
Osmari de Castilho Ribas, que 
apresentou a empresa e falou 
dos projetos desenvolvidos. 
Logo em seguida, os visitantes 
foram ao pátio ver de perto os 
equipamentos e a estrutura do 
Terminal. Por fim, foi servido 
um café de despedida em 
agradecimento pela visita. 

A entrega dos troféus foi no 
dia 2 de agosto, no Parque 
Ambiental da Tractebel, em 
Capivari de Baixo. A Portonave 
foi representada pelo gerente 

R E C O N H E C I M E N T O

Premiados no Empresa Cidadã da ADVB/SC visitam a Portonave

Administrativo, Pedro Parigot, 
pelo gerente de Segurança e 
Meio Ambiente, Cid Pereira 
Santos, e por colaboradores  
da empresa. 

O Prêmio Empresa Cidadã há 
18 anos reconhece iniciativas 
de empresas e instituições 
catarinenses em três áreas: 
Preservação Ambiental, 
Desenvolvimento Cultural 
e Participação Comunitária. 
A Portonave já conquistou 
seis troféus. Este ano, o case 
premiado foi o projeto Nossa 
Praia – de preservação e 
reurbanização da orla da  
Praia de Navegantes. 

A Portonave recebeu, pela 
terceira vez, o Prêmio 
Expressão de Ecologia, a 
maior premiação ambiental 
da região Sul do Brasil. 
O Terminal venceu na 
categoria Recuperação de 
Áreas Degradadas com o 
Nossa Praia – Projeto de 
Recuperação e Proteção da 

Prêmio Expressão de Ecologia
Orla de Navegantes. Os 27 
vencedores da 23ª edição 
receberam o prêmio no dia 
26 de agosto. A cerimônia de 
entrega do Troféu Onda Verde 
foi durante o Fórum de Gestão 
Sustentável 2016, realizado em 
Florianópolis. Nesta edição, 
concorreram 129 projetos 
ambientais. 

GERENTES, COLABORADORES DA PORTONAVE E CONVIDADOS
PRESTIGIARAM A ENTREGA DO PRÊMIO NO DIA 2 DE AGOSTO
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D A T A S  E S P E C I A I S
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CONFIRA NA FOTO OS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

Nascimento

Patrick Santos Lucindo (Manutenção) 
foi pai de Helena Rodrigues Santos em 
12/08/2016

Jardel Fischer (TI) foi pai de Lorena Fischer 
em 02/08/2016

Marcos de Freitas (Iceport) foi pai de 
Miguel Brasil de Freitas em 27/07/2016

Anderson Oliveira (Iceport) foi pai de Laura 
Oliveira em 22/07/2016

Gustavo Antônio Martins de Campos 
(Iceport) foi pai de Beatriz Akemi de 
Campos em 19/07/2016

CASAMENTO

Joriel James Pereira (Iceport) casou-se com 
Luana Daron Pereira em 03/08/2016

Rean Brainer Lourenço (Manutenção) 
casou-se com Rainy Corrêa Silva Lourenço 
em 29/07/2016

No dia 17 de agosto, uma equipe da 
Portonave esteve na fábrica da Bosch, 
em Pomerode. O objetivo foi a troca 
de experiências administrativas e 
rotinas. Participaram da visita o gerente 
Operacional, Emanuel Silveira Jorge, 
o supervisor de Equipamentos, David 
Raimundo, e os analistas Cleverson Santos, 
Hélio Augusto Luzzi e Everton Oliveira.  
O foco foi conhecer como a empresa 
trabalha com sua Análise de Tempos  
e Métodos, como parte de seu conceito 
administrativo de Lean Manufacturing 
(Manufatura Enxuta). 

Visita para troca  
de experiências

Jonathan Cristian dos Santos (Segurança) 
foi pai de Pedro de Carvalho dos Santos em 
14/07/2016

Felipe de Oliveira Flor (TI) foi pai de Luísa 
Miguel Flor em 13/07/2016

Jessé Antônio Teodoro (Operacional) 
foi pai de Lorena dos Santos Teodoro em 
11/07/2016

Aline Eger Oneda (Gate) foi mãe de Pietro 
Eger Oneda Sopa em 31/01/2016



C
apacidade não se mede pelo que 
se

 v
ê.

Juntos pela inclusão.

Respeitar a diversidade, promover a cidadania, combater a discriminação 
e reduzir a desigualdade social. O Programa de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência pretende derrubar qualquer obstáculo à inclusão. Fique de 
olho nos Boletins Informativos. Acompanhe o ciclo de palestras e participe.


