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Agosto foi o melhor mês em 
movimentação de contêineres desde 

o início da operação da Portonave

Resultado histórico: 
85.518 Teus 



Registramos no último mês de agosto a melhor movimentação mensal 
de contêineres desde o início das nossas operações. Acumulamos um 
crescimento de 37% neste ano e representamos atualmente 54% deste 
mercado em Santa Catarina. Tivemos ainda a confirmação por parte  
dos armadores que compõem o serviço Asia, de expressiva movimentação, 
de que continuarão a operar conosco por mais um período. Resultados 
como estes são o reflexo de muito esforço e motivação de toda a nossa 
equipe para aproveitar as oportunidades, mesmo em cenários adversos. 

Com a atual infraestrutura instalada e profissionais competentes, 
estamos prontos para seguir no caminho do crescimento e assumir cada 
vez mais uma posição de destaque. Encarar o desafio de atingir um 
patamar cada vez maior depende da atitude de cada um de nós. Não 
tem jeito. Temos que aprender de forma constante, conversar, refletir, 
evoluir. O ambiente empresarial se transforma a cada dia, apresenta 
novas possibilidades e, assim, dificilmente se conseguem conquistas 
importantes sem coragem para enfrentar as fortes ondas. 

Estamos todos no mesmo barco e para mim é um privilégio fazer parte de 
uma equipe dedicada, que define o 
rumo com confiança e que se supera 
a cada dia. 

Boa leitura.

portonave.com.br portonaveportonave
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Portonave é líder em movimentação de plásticos e derivados no Estado

SAIBA MAIS 

D E S T A Q U E

O volume de plásticos e derivados 
(polímeros) via Portonave cresceu cerca  
de 7% em 2016 se comparado com o 
mesmo período de 2015. Negociações 
comerciais e mais opções de rotas marítimas 
proporcionaram o aumento e resultaram 
no principal produto importado pelo 
Terminal em 2016, representando 23% da 
movimentação da Portonave (dados de 
janeiro a julho – Datamar). 

No mercado de Santa Catarina e Paraná, 
a Portonave é líder em movimentação de 
polímeros, sendo que 58% do volume passa 
por aqui. No ranking dos portos brasileiros, o 
Terminal ocupa o segundo lugar, atrás somente 
do Porto de Santos. Três dos 10 principais 
importadores da Portonave em 2016 são 
indústrias diretamente ligadas à importação 
de plásticos e derivados. Estes clientes 
representam 43% do total movimentado de 
janeiro a julho. 

Os polímeros podem ser movimentados 
em estado sólido ou líquido. Para a 
movimentação em caso de composto 
sólido, normalmente o transporte é feito em 
sacarias e big bag. Os granéis líquidos são 
transportados em tanques, barricas, etc.

Cliente da Portonave desde 2008, a 
Berneck é uma empresa que completará 
65 anos em janeiro e tem raízes no 
Paraná. É especializada na produção 
de painéis MDP, MDF, HDF e madeira 
serrada de pinus e teca. A empresa produz 
e comercializa painéis e serrados de 
madeira, 100% obtidos a partir de cultivos 
florestais, abastecendo as indústrias de 
móveis, construção civil, automotiva, 
eletroeletrônica, embalagens e outras,  
no Brasil e no mundo. Desde 1952, a 
empresa vem produzindo inovação e 
contribuindo para o desenvolvimento 
econômico e social. Tudo isso 
preservando o meio ambiente com a 
garantia de produtos sustentáveis. 

No último ano, a Berneck aumentou o 
volume de exportação pela Portonave 
com o crescimento da produção da planta 
de Curitibanos alinhado com a estrutura, 

Berneck comercializa
com mais de 60 países

UNIDADE INDUSTRIAL DA BERNECK EM CURITIBANOS

Polímeros são macromoléculas 
em que existe uma unidade que 
se repete, chamada monômero. 
O nome vem do grego: “poli” 
= muitos + “meros” = partes, ou 
seja, muitas partes. A reação que 
forma os polímeros é chamada 
de polimerização. Os polímeros 
são usados: como matéria-prima 
para a indústria química, como 

compostos e na indústria de 
produção de plásticos diversos, 
como policarbonato, poliuretano 
e polipropileno; na produção de 
fibras sintéticas (nylon, poliéster 
e dacron); na restauração de 
pneus; como isolantes elétricos 
(borrachas); e como termoplásticos 
(fabricação de CDs, garrafas PET, 
brinquedos e peças de automóveis).

o atendimento e as rotas oferecidas pela 
Portonave. Atualmente cerca de 40% das 
exportações são movimentadas no Terminal.

A empresa hoje mantém relações comerciais 
com mais de 60 países em todos os 
continentes. Segundo a supervisora de 
Comércio Exterior da Berneck, Karine 

Correa Souza, o sucesso da empresa se 
deve à busca pela excelência nos produtos 
que fabrica. “É preciso estar atento às 
solicitações e necessidades do mercado, 
buscar constantemente o desenvolvimento 
de seus negócios e a valorização da sua 
marca, sempre com responsabilidade social e 
valorização dos colaboradores”, completa.
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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

• RIO DE JANEIRO
• MSC CORUNA
• MSC ALICANTE
• RIO NEGRO
• MSC MADRID
• MSC VIGO
• MSC MARTA
• MSC BARCELONA
• MSC CADIZ

Entramos no segundo capítulo da série 

sobre os serviços que passam pelo 

Terminal. Você vai conhecer quais são  

os navios, as rotas e os produtos que 

fazem da Portonave o maior movimentador 

de contêineres de Santa Catarina.  

Neste capítulo, vamos falar de um  

serviço que faz a rota do Mediterrâneo.

O serviço para o Mediterrâneo é chamado 
pelos armadores por sete diferentes siglas: 
WMED, Mesan, Sirius, MSE, SAM, Apollo  
e SAM3. Tem escalas semanais no Terminal 
e um navio leva, em média, dois meses para 
completar uma rota deste serviço. As escalas 
são feitas nos portos de Tanger (Marrocos), 
Valência e Barcelona (Espanha), Gioia Tauro, 
Livorno e Gênova (Itália) e For Sur Mer 
(França).

Os principais produtos exportados 
para o Mediterrâneo são: madeira, 
papel, frutas, maquinários, carnes, entre 
outros. Na importação o destaque é 
para a movimentação de plásticos, 
bebidas e cerâmicas.

Capítulo 2:  
Mediterrâneo

O serviço e sua rota Produtos movimentados Os navios

América 
do Norte

ásia

europa

américa
central

américa
do sul

brasil

áfrica

oceano
índicooceano

atlântico

oceano
pacífico

oceano
pacífico

oceania
Navegantes

Tanger ValÊncia Barcelona For Sur MerGÊnoVaLivornoGioia Tauro
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C A P A

Dedicação, competência 
e infraestrutura de ponta. 
Estes foram alguns dos 
elementos responsáveis 
pelo recorde histórico 
de movimentação de 
contêineres da Portonave 
no mês de agosto. A 
empresa movimentou 85.518 
TEUs (unidade de medida 
equivalente a um contêiner 
de 20 pés) no período 
e consolidou o melhor 
mês desde o início das 
operações do Terminal, em 
outubro de 2007. 

Na comparação com o mês 
de agosto do ano passado, 
a Portonave cresceu 13% 
em movimentação. No 
acumulado do ano até 
agora, o Terminal Portuário 
de Navegantes movimentou 
587.540 TEUs, contra 
428.424 TEUs no mesmo 
período em 2015 – um 
crescimento de 37%.

Melhor mês em movimentação da história

A Portonave renovou, no 
mês de setembro, o serviço 
Asia 2 – uma das três rotas 
que a empresa possui para a 
Ásia. Os principais produtos 
movimentados nesse serviço 
na exportação são carnes 
congeladas com destino ao 
Japão, à China e a Hong 
Kong. Na importação 
os navios transportam 
principalmente cerâmica, 
borracha e derivados, vindos 
da China, do Japão e da 
Coreia do Sul. 

Composta por sete 
armadores, a linha começou 
a operar na Portonave 
em agosto de 2015 e a 
renovação é válida até julho 
de 2017. 

Serviço para a 
Ásia é renovado
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D I V U L G A Ç Ã O

No dia 20 de setembro, a Portonave 
recebeu a visita do armador cubano  
Melfi Marine. Pedro Serna Ferrer, José 
Alejandro Galtéz e Melba Santamaría 
Ramírez vieram conhecer a infraestrutura 
do Terminal e estreitar as relações 
comerciais. A Melfi opera na Portonave 
com cargas de exportação com destino a 
Cuba e a outros países da América Central.

Armador
cubano 
visita o
Terminal

Mutirão Limpando o Mundo
mobiliza a comunidade
No dia 10 de setembro, foi realizada 
mais uma edição do evento Limpando 
o Mundo em Navegantes. O mutirão, 
organizado pelo Grupo de Trabalho  
e Estudos Ambientais de Navegantes 
(Getean), que é coordenado pelo 
técnico em Meio Ambiente da 
Portonave Jonathan Santos, teve 
o apoio da Portonave entre outras 
empresas e contou com a participação 

JOVENS APRENDIZES DA PORTONAVE FIZERAM SUA PARTE

O supervisor Comercial da Portonave, Luís 
Henrique dos Santos Lemos, participou no dia  
8 de setembro da 4ª Jornada Internacional de Puerto 
Rosario (Argentina). O evento acontece anualmente 
nas dependências do Porto de Rosário e tem como 
principal objetivo o intercâmbio de ideias com 
os portos da região. Participam do evento alguns 
portos e autoridades ligadas à área portuária da 
Argentina e países vizinhos.

Luís participou do painel “Hidrovia e  
Corredor Bioceânico: Eixos para potencializar  
o desenvolvimento portuário da região”.  
A Portonave foi convidada pela relação direta com 
o Porto de Rosário, pois boa parte dos contêineres 
com origem ou endereçados a Rosário passam 
por Navegantes via transbordo. Luís destaca a 
importância de participar do evento para “apresentar 
o Terminal e reforçar a imagem da Portonave como 
importante porto do Brasil”, comenta.

Portonave participa de 
seminário na Argentina

LUÍS FOI O REPRESENTANTE DA PORTONAVE NO EVENTO

de mais de 400 voluntários. 
Durante a ação, foram recolhidos 
resíduos da orla da praia e  
redondezas e a comunidade pôde 
descartar corretamente materiais 
específicos, como eletrônicos e pneus.  
Com esta ação, mais de 500 kg de lixo 
tiveram destinação correta, além 
de 249 pneus e 860 unidades de  
lixo eletrônico. 
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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

OPERAÇÃO DE PÁTIO E DE NAVIO
CAPÍTULO 4

Entramos no quarto 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, do Documental 
e do Gate, vamos entrar na Operação de 
Pátio e de Navio. Para começar, falaremos 
dos cargos de auxiliar de movimentação 
portuária e controlador de carga. 

Auxiliar de movimentação portuária – 
responsável pela atracação dos navios na 
puxada e retirada de cabos, colocação e 
retirada de castanhas (pinos), embarque 
e descarga de unidades com excesso, 
peação e despeação dos contêineres 
a bordo dos navios e todo o suporte 
durante os trabalhos na operação dos 
navios e do pátio.

Controlador de carga – responsável  
pela conferência de todas as unidades 
que embarcam ou descarregam dos 
navios, coordena os trabalhos a bordo, 
indicando posição de embarque e 
descarga dos contêineres ao 
operador de equipamentos 
e dá suporte nas atracações 
e desatracações de navio 
juntamente com o supervisor 
de Operações Portuárias. Faz a 
conferência de lacres e dados de 
todas as unidades que embarcam 
e descarregam e coordena as 
carretas do terno.

O QUE FAZ CADA UM?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADES NECESSÁRIAS
PARA TRABALHAR 
NA OPERAÇÃO?
A formação vai depender do cargo 
a ser ocupado. O cargo inicial 
exige o Ensino Médio. Hoje vários 
colaboradores têm pós-graduação 
completa ou em andamento. Para todos 
os cargos, há treinamentos obrigatórios 
para o exercício da função.

O departamento Operacional é o mais 
numeroso da empresa. Está composto 
por um gerente, sete supervisores 
e mais 502 colaboradores. Faz parte 
também da operação uma linha 
de instrução composta por cinco 
controladores instrutores e quatro 
operadores instrutores. 

Os supervisores são divididos da 
seguinte forma: 
• 1 supervisor de Planejamento de 
Operações; 

• 1 supervisor de Armazém; 
• 4 supervisores de Operações; 
• 1 supervisor de Equipamentos. 

O Operacional é o departamento 
responsável diretamente por realizar 
as operações de pátio e de navio, 
movimentando os contêineres de 
acordo com os procedimentos e as 
normas existentes, com segurança 
e altos índices de produtividade. A 
Portonave possui 120 colaboradores na 
função de auxiliar de movimentação e 
54 como controladores de carga. 

Depois de trabalhar 22 anos no mar 
como pescador embarcado, Milton Luiz 
Ferreira passava pela Portonave e dizia: 
“Eu vou trabalhar aí”. Em novembro de 
2010, este sonho se tornou realidade. 
Ele entrou na empresa como auxiliar 
de armazém. Depois de um ano e seis 
meses na função, foi para o costado 
como auxiliar de movimentação – onde 
permanece até hoje. Milton ama o 
trabalho que faz. Graças à Portonave, 
concluiu o Ensino Médio e tirou 
carteira de motorista. Ele se dedica ao 
serviço e dá muitos conselhos aos mais 
novos. “Digo para eles aproveitarem 
a oportunidade de estar aqui, que se 
dediquem e trabalhem com disciplina”, 
comenta. “Trabalhar me deixa feliz e 
quero me aposentar aqui na empresa”, 
concluiu. 

Com sete anos de empresa, Rafael 
Malaquias é controlador de carga há 
cinco anos. Entrou na função de auxiliar 
de movimentação e espera um dia 
chegar a instrutor. Rafael viu a cidade 
ganhar um porto e se preparou para 
trabalhar aqui. Na época fez curso de 
Técnico em Portos, no Senai, e logo 
entrou na Portonave. Já na empresa 
fez curso de Logística e busca sempre 

APRENDIZADO CONTÍNUO

DEDICAÇÃO E PERSISTÊNCIA

adquirir conhecimento e interagir com as 
outras áreas. “Cada dia é um aprendizado 
e o que mais gosto é saber que posso 
fazer a diferença com o meu trabalho e 
ajudar os outros”, diz. Para os que querem 
entrar em empresa, Rafael tem uma dica: 
“É preciso ter responsabilidade e não 
se acomodar. Busque melhorar o seu 
potencial e ficar junto das pessoas que  
te ajudam a se desenvolver”.
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E S P O R T E

Sete colaboradores que integram a Equipe 
de Corrida Portonave participaram, no dia 3 
de setembro, da 13ª edição da prova Corrida 
de Revezamento Volta de São Francisco do 
Sul. Neste ano, 38 equipes competiram na 
categoria Aberta da prova, que percorre  
90 km no município de São Francisco do Sul, 
em percursos que vão de asfalto e terra a trilhas 
e areia nas praias da cidade. O grupo que 
representou o Terminal na corrida completou a 
prova em 6º lugar na categoria Aberta. 

As próximas provas que o grupo participará 
serão a Corrida Gomes da Costa em outubro 
e a Balneário Night Run em novembro. 

A Equipe de Corrida da Portonave foi 
criada em 2011 e possui aproximadamente 
30 atletas. Os treinos são orientados por 
um profissional de Educação Física e a 
participação é gratuita. 

Equipe de Corrida participa da Volta de São Francisco do Sul

Ficou interessado? 
Solicite mais informações  
ao RH e participe do Clube 
de Atividade Física! 

Em janeiro deste ano, iniciou o Clube 
de Atividade Física da Portonave. Este 
projeto, que faz parte do programa 
Saúde em Equilíbrio, foi criado com o 
intuito de preparar e fortalecer os 
colaboradores para a prática de 
caminhada e corrida. 

O grupo de colaboradores 
que participa do clube recebe 

acompanhamento de um 
profissional de Educação 
Física, assim como a 
Equipe de Corrida. Como os 
encontros são mais personalizados 
e focados em um treino funcional, o 
número de vagas é limitado. Cada 

Clube de Atividade Física
integrante, além de participar do encontro 
em grupo, recebe uma planilha de treinos 
e, semestralmente, passa por uma avaliação 
física. Hoje, o clube possui duas turmas. 
Uma realiza os encontros às terças-feiras e a 
outra, às quintas-feiras, das 19h às 20h30, na 

Praia Central de Navegantes e no ginásio 
de esportes da EM Elsir Bernadete de 
Sousa Gaya.

Candice do Nascimento, analista de 
RH e responsável pelo programa 

Saúde em Equilíbrio, ressalta 
que todos os colaboradores podem 
solicitar uma vaga para participar 
do clube. As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente no RH. Quando 

abrirem novas vagas, 
os interessados serão 
chamados para iniciar 
as atividades. “Este 
projeto tem o objetivo 
de oportunizar aos colaboradores 
a prática de atividade física com 
acompanhamento de um profissional 
especializado e de maneira inteiramente 
gratuita”, completa Candice. 

O operador de veículo portuário Julien Marques participou 
no final de julho da competição Power Man Brasil. A prova de 
duathlon consistia em 5 km de corrida, 20 km de ciclismo e 
outros 5 km de corrida. Julien concluiu a prova em 1h 23min 
11seg, conquistando o 2º lugar na categoria entre 20 e 24 anos. Na 
classificação geral, o colaborador ficou em 17º lugar de 113 atletas.

Colaborador da Portonave conquista 
pódio em prova de duathlon
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

Vencedores do concurso Nossa Praia são premiados

Projetos incentivados apresentam resultados

No dia 21 de setembro, em 
alusão ao Dia da Árvore, 
a Portonave e o Instituto 
Portonave realizaram a 
premiação do concurso 
cultural de redação e desenho 
intitulado “Como preservar a 
Nossa Praia?”. Ao todo, nove 
alunos foram premiados como 
os melhores trabalhos. A ação 
foi realizada na praça da Praia 
Central, com a entrega de 
certificados e kits de livros 
para os vencedores, além de 
um piquenique com os alunos 
finalistas e representantes  
das escolas. 

O concurso foi realizado 
com o intuito de promover a 
conscientização e a educação 
ambiental com os estudantes 
de Navegantes e buscou 
incentivá-los a trabalhar o  
tema da sustentabilidade.  
O tema do concurso foi “Como 
preservar a Nossa Praia?” e 
teve as categorias Desenho, 
para os alunos de 1º a 5º ano, 
e Redação, para o 6º ao 9º 
ano. A ação teve a parceria da 
Secretaria de Educação.

Todas as escolas das redes 
pública e particular do 
município foram convidadas a 
participar e, ao todo, 23 escolas 
receberam o treinamento 
e o material e 21 unidades 
inscreveram trabalhos.  
O projeto envolveu cerca de 
nove mil alunos. As instituições 
inscreveram os três melhores 
trabalhos de cada escola como 

Dois dos projetos apoiados pela 
Portonave por meio da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura foram 
concluídos nos meses de agosto 
e setembro. O projeto Reciclando 
Sonhos, iniciado em setembro de 
2015, realizou diversas atividades 
com materiais recicláveis nas escolas 
Profª Maria Regina Gazaniga da 
Costa e Profª Neusa Maria Rebello 
Vieira. O resultado das oficinas  
foi uma série de fantoches e formas 
animadas utilizadas para encenar 

finalistas. A comissão julgadora, 
composta por engenheiro e 
técnico ambientais, publicitário 
e jornalistas, elegeu cinco 
vencedores na categoria 
Desenho e quatro na categoria 
Redação, classificados de 1º a 
3º lugar (alguns com empate).  
A comissão julgadora avaliou 
os trabalhos como excelentes. 
Além de demonstrarem 
conhecimento sobre o projeto, 
evidenciaram a preocupação 
com o meio ambiente, com 
o futuro, com a consciência 
ecológica e, em especial, com a 
noção dos direitos e deveres que 

todos temos como cidadãos. 
Como preparação para o 
concurso, o Terminal promoveu, 
no final do mês de junho, um 
treinamento para representantes 
de escolas municipais, estaduais e 
particulares a respeito do projeto 
Nossa Praia. O engenheiro 
ambiental Gabriel Telles, do 
departamento de Segurança e 
Meio Ambiente da Portonave, 
apresentou todas as etapas, desde 
o planejamento, a retirada de 
construções e espécies exóticas, 
o plantio de mudas nativas e a 
reconstrução de dunas frontais 
até a construção do deck de 

uma peça de teatro, intitulada 
“É preciso amar o mar”. 

Outro projeto iniciado no ano  
de 2015 foi entregue. O monumento  
O Semeador da Esperança, criado 
pelo artista plástico Daniel Pickler,  
é uma obra confeccionada a partir  
de materiais reutilizáveis e retrata  
o trabalho dos recicladores.  
O monumento foi instalado na 
Área de Esporte e Lazer do bairro 
São Paulo. 

madeira por toda a extensão 
da orla. O material utilizado na 
apresentação foi entregue aos 
educadores como material de 
apoio em sala de aula. 

Além disso, as escolas 
receberam uma cartilha infantil 
ilustrada com os personagens 
Dona Coruja-Buraqueira e o 
Caranguejo Maria-Farinha para 
distribuição entre os alunos das 
séries iniciais. 

A obra do projeto Nossa Praia 
foi entregue à comunidade no 
dia 6 de agosto de 2016. 

Categoria Premiação Nome Idade Escola

REDAÇÃO

1º lugar Thaís Gabrielli de Brito Q. Ribeiro 15 anos CEM Profª Maria de Lourdes Couto Cabral
2º lugar Jadder Lehan Baron 13 anos CEM Profª Elsir B. Gaya Müller

3º lugar
Rayssa de Sousa 12 anos EEB Adelaide Konder

Maria Fernanda Brizola 11 anos EBM Profª Vilma Corrêa Pretti

DESENHO

1º lugar Izabela Kososki 8 anos EM Profª Maria Tereza Leal

2º lugar
Raíssa de Moura Soardi 9 anos EM Profª Ilka Müller de Melo

Bruna Karina da S. Neves - EEB Júlia Miranda

3º lugar
Israel de Souza 10 anos EM Profª Ilka Müller de Melo
Maria Amélia Quintino 7 anos EM Profª Vergína Guedes Lemos

OFICINAS DE FORMAS ANIMADAS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS 
NO PROJETO RECICLANDO SONHOS
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S E G U R A N Ç A

Entre os dias 12 e 16 de setembro, foi 
realizada a Semana Interna de Prevenção a 
Acidentes – SIPAT 2016. Durante o período, 
foram realizadas duas palestras diárias 
sobre os temas alimentação saudável, 
ergonomia, saúde do corpo, controle do 
stress e da ansiedade e motociclismo com 
segurança. Ao todo, as palestras tiveram 
910 participantes. O evento ocorre de forma 
integrada entre as CIPAs da Portonave e da 
Iceport.

Durante a semana, a Secretaria de Saúde 
do município realizou testes de glicemia 
e aferição de pressão. Também houve 
exposição dos equipamentos de segurança 
do Terminal e um teste de nível do stress, 
realizado pelo Sesi, por meio de um jogo 
chamado “ponte da vida”.

Para o presidente da CIPA da Portonave, 
Cristiano Bernardi, o evento cumpriu 
com seu objetivo dado o alto número 
de participantes e, principalmente, por 
ter colaborado com a conscientização: 
“Neste ano escolhemos como tema 
central a qualidade de vida, por 

Segurança e qualidade de vida marcam a SIPAT 2016

Uma das ações que mais chamou a 
atenção dos colaboradores foi a palestra 
realizada por André Garcia, advogado, 
jornalista especialista em Segurança 
de Trânsito, instrutor de pilotagem e 
criador do projeto Motociclismo com 
Segurança, que visa disseminar a cultura 
de segurança de trânsito.

Na palestra, chamada “Não há razão 
quando se ganha uma lesão”, André 
Garcia fez uma reflexão da importância 
da prevenção e abordou o que considera 
os cinco princípios para aumentar a 
segurança com motocicleta: estar sóbrio, 
andar equipado, ter uma moto adequada, 
dominar o veículo e realizar manutenção 
e cumprir as regras e leis de trânsito.

Ao final da apresentação, o especialista 
explicou sobre cuidados com ponto-cego, 
com a demonstração do ajuste correto 
dos retrovisores para o motorista ganhar 

Prevenção a acidentes também foi destaque

campo visual. Também fez demonstrações 
práticas sobre frenagens, desmitificando 
que o uso do freio dianteiro “capota” 

a motocicleta e mostrando o quanto se 
ganha de espaço quando o procedimento 
é correto.

entendermos que, com nossa rotina, 
acabamos muitas vezes nos esquecendo 
de coisas importantes, dentre elas, nossa 
própria segurança”, comenta Cristiano.  
O presidente da CIPA também fez questão 
de agradecer e parabenizar os integrantes 
da comissão. 
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D A T A S  E S P E C I A I S

Um projeto social desenvolvido 
por iniciativa do morador de 
Navegantes e voluntário Jardel 
da Silva está ajudando diversas 
crianças e jovens portadores 
de deficiências. No bairro Meia 
Praia, o projeto “Eu sou o que sou, 
Deus projeto” atende crianças e 
jovens que precisam de algum 
tipo de assistência em um espaço 
construído por Jardel com o apoio 
de empresas, instituições  
e pessoas da comunidade.
O Instituto Portonave auxiliou 

Instituto Portonave 
doa computadores 
a projeto social

Como parte do Programa de Educação Financeira, 
em celebração ao Dia das Crianças deste ano, os 
filhos de até 12 anos de idade dos colaboradores 
receberam um presente especial: um cofrinho. 

A ação foi realizada com o intuito de estimular a 
consciência econômica nos pequenos, fazendo 
com que guardem suas moedinhas com muita 
responsabilidade. 

Crianças aprendem a poupar

o projeto com a montagem de 
uma sala de informática. Dez 
computadores e mesas foram 
doados para que todos pudessem 
ter acesso à tecnologia. No 
espaço, os participantes do projeto 
podem contar com atendimento 
de assistentes sociais, 
fonoaudiólogos, psicólogos, além 
de recreação, alimentação, acesso 
à internet e também à equoterapia 
– terapia com cavalos que auxilia 
no desenvolvimento de pessoas  
com necessidades especiais.
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CONFIRA NA FOTO OS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

Nascimento

Arthur Felipe Bitencourt (Iceport) foi pai 
de Laura Cecília Bitencourt em 28/08/2016

Leonardo Luiz Kertichka Pereira 
(Operacional) foi pai de Sophia Sapieczinski 
Kertichka  em 22/08/2016

Renato Fernandes da Silva (Operacional)  
foi pai de Renato Fernandes da Silva Júnior 
em 17/08/2016



QUANTO MAIS VOCÊ
ALIMENTA O DESPERDÍCIO,

MAIS ALIMENTA A FOME.
Às vezes, nós não nos damos conta de como 

desperdi¢amos comida. Só na Portonave, em 

média, 540 quilos vão direto para o lixo todo mês. 

E quando pensamos numa escala mundial, 

o número é mais assustador: cerca de 1/3 de toda

 a comida produzida é desperdi¢ada. Ao mesmo 

tempo, 2 bilhões de pessoas sofrem com a 

desnutri¢ão. Por isso, decidimos fazer a nossa 

parte. Quanto menor for o desperdício, mais 

alimentos serão doados a quem precisa. 

Fa¢a a sua parte. Não desperdice, preencha 

a ficha e deposite na urna. Além de ajudar, 

você concorre a um presente surpresa no 

final do ano. Você nunca viu tanta gente

 feliz em ver você raspando o prato. 

1 2

3

Sirva-se somente da 

quantidade que você 

irá realmente consumir.

Desde setembro, todo o alimento

que sobrar nos pratos será pesado 

diariamente e comparado com o volume

desperdi¢ado no mês de agosto.

Um percentual do que for economizado 

(em compara¢ão com a média de desperdício 

do mês de agosto de 2016) será revertido 

em alimentos não perecíveis para doa¢ão 

a institui¢ões de caridade.

GRSA


