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Somos a cara destes 9 anos

Nós somamos 1.100. Alguns estão 
aqui há pouco tempo, outros já há 5,  
10, 15 anos. Outros já passaram, mas 
deixaram sua marca. Não importa. 

Todos fazemos a Portonave. 
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10 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Voluntários participam de ação  
na APAE

10

A estruturação de uma empresa para atingir metas consistentes 
está ancorada também no aprendizado em conjunto e no 
comprometimento com os resultados pelos profissionais que 
a compõem. No caminho para o crescimento das empresas, a 
necessidade de superação é uma constante, em que a reflexão e o 
diálogo estimulam novas ideias e inovação e geram valor. Agir e 
pensar diferente é estratégico para aproveitar as oportunidades.

No mês de outubro, completamos 9 anos de operação e reunimos os 
profissionais que completaram neste ano 5, 10 e 15 anos de empresa 
para uma comemoração e reconhecimento. Parabenizamos e 
agradecemos a todos por contribuírem para uma empresa que 
procura sempre ampliar a sua atuação e manter um ambiente 
onde cada um desempenha sua função para fortalecer o coletivo, 
acreditando sempre que podemos fazer melhor e de maneira mais 
sustentável. Assim, a nossa equipe cresce, se fortifica e se qualifica 
para enfrentar os desafios, buscar novas possibilidades e acelerar 
as transformações sociais e empresariais. 

Boa leitura.

portonave.com.br portonaveportonave
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Portonave é uma das vencedoras do Prêmio Ser Humano SC 2016

D E S T A Q U E

Com o case Programa Saúde em 
Equilíbrio, a Portonave conquistou 
o Prêmio Ser Humano SC 2016, 
promovido pela Associação Brasileira 
de Recursos Humanos – ABRH – 
Seccional SC. A premiação reconhece 
estudantes, profissionais e empresas 
públicas e privadas que tenham 
contribuído de forma relevante para 
a evolução da prática de gestão de 
pessoas e de projetos socioambientais, 
visando promover o desenvolvimento 
humano e das organizações. 

O Programa Saúde em Equilíbrio 
promove a qualidade de vida entre 
os colaboradores da Portonave. A 
empresa tem buscado alternativas 
para oferecer um ambiente de trabalho 
mais saudável com a proposta de 
interligar as ações já existentes e outros 
programas que atendem às demandas 
prioritárias da saúde ocupacional, ou 
seja, ações voltadas à saúde física e 
mental, que visam trabalhar: controle da 
obesidade e sobrepeso; gerenciamento 
do estresse e incentivo à prática de 
atividades físicas. Os resultados vêm 
surpreendendo e transformando a vida 
dos colaboradores.

Portonave participa de Seminário de Logística

Diego de Paula, gerente Jurídico da 
Portonave, representou a empresa no XIII 
Simpósio de Logística da Univali, realizado 
no dia 19 de outubro. Diego ministrou 
palestra com o tema “O programa OEA 
– foco na gestão e resultados”. O objetivo 

Uma melhoria no Portal de Serviços 
da Portonave permite o envio  
on-line da documentação necessária 
para liberação dos processos de 
importação, que antes era entregue no 
balcão do Comex pelo despachante 
aduaneiro ou pelo próprio cliente. No 
formulário da ferramenta do portal, 
foi adicionado um botão que permite 
anexar os documentos digitalizados 
e a análise também é realizada sem 
precisar do documento físico. Com 
isso, o processo se torna mais ágil e 
ainda contribui para a diminuição do 
uso de papel e impressão. Ponto para 
a sustentabilidade!

Menos papel,  
mais agilidade

Os trabalhos premiados pela ABRH-SC 
foram julgados segundo critérios de 
apresentação, aplicabilidade, inovação, 
conteúdo e resultados. O evento de 
premiação acontece no dia 17 de 
novembro, na cidade de Joinville.

foi apresentar o programa da Receita 
Federal sob o ponto de vista da empresa 
certificada. A Portonave foi o primeiro 
terminal portuário de Santa Catarina 
a obter a certificação de Operador 
Econômico Autorizado (OEA).

Esta é a segunda vez que a empresa 
é uma das ganhadoras. A Portonave 
já venceu o Prêmio Ser Humano em 
2009, com o Programa Portonave 
de Todos – De mãos dadas com a 
responsabilidade social. 

PROGRAMA SAÚDE EM EQUILÍBRIO FOI O CASE VENCEDOR DO TERMINAL
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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 JULIE
• MSC AMALFI
• MSC ARICA
• MSC AJACCIO
• MSC MELINE
• MSC LETIZIA

Entramos no terceiro capítulo da 

série sobre os serviços que passam 

aqui pelo Terminal. Você está 

conhecendo 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 para a Espanha.

Com rota definida para a Espanha, o 
serviço é chamado de Spain ou Bossa 
Nova. Tem escalas em seis portos, sendo 
quatro deles espanhóis: Las Palmas, 
Barcelona, Valência e Algeciras, além  
de Tânger-Med (Marrocos) e a  
Portonave, claro.

Neste serviço, o destaque é para 
madeira bruta e derivados, como 
móveis e compensados, que 
concentram a maior parte da 
movimentação. Frutas e carnes  
também são movimentadas.

Capítulo 3:  
Espanha

O serviço e sua rota Produtos movimentados Os navios
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C A P A

Portonave completa nove anos de operação
Desde a atracação do primeiro 
navio, em 21 de outubro de 
2007, o Terminal Portuário de 
Navegantes já recebeu mais 
de 4,7 mil escalas. Há nove 
anos em operação, a Portonave 
é líder na movimentação de 
contêineres em Santa Catarina 
e ajuda no crescimento 
sustentável do município. 

A movimentação de 
contêineres da Companhia 
atingiu o segundo lugar no 
ranking nacional, com 12% do 
mercado – segundo últimos 
dados da Antaq, referentes ao 
acumulado de janeiro a agosto 
de 2016 – e o primeiro no Sul do 
Brasil. Em 2016, até setembro, a 
Portonave movimentou 669.344 
TEUs (unidade de medida 

O Gate da Portonave 
bateu novo recorde de 
movimentação no dia 
6 de outubro, com 2.199 
contêineres em um único 
dia. O resultado é reflexo dos 
recordes de movimentação de 
cais e também de melhorias 
realizadas, como: a chegada 
dos veículos diretamente 
nas balanças, a eliminação 
da necessidade de entrega 
da guia física, a implantação 
de melhorias de sistemas 
(tablets), além de pequenos 
ajustes nos processos.

equivalente a um contêiner de 
20 pés), um incremento de 37% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

O crescimento é resultado 
de um trabalho de cerca de 
1.100 profissionais que fazem 
a Portonave deter 54% da 
participação de mercado em 
Santa Catarina. Em nove anos 
de operação, a Companhia 
se destaca em produtividade. 
Detém o recorde sul-americano 
desde outubro de 2014, com 
270,4 mph (movimentos por 
hora). Resultado de trabalho 
e eficiência, os números 
vêm melhorando ano a ano, 
saltando de 27,3 mph (por 
equipamento) em 2012 para 
37,6 mph em 2016. 

Recentemente, a Portonave 
renovou o serviço Asia 2 
– uma das três rotas que a 
empresa mantém para a Ásia. 
O Terminal opera atualmente 
12 linhas marítimas, com mais 
de 20 armadores com os mais 
variados destinos. 

A Portonave se destaca em 
Navegantes não somente 
pela atividade portuária, 
mas também pelo incentivo 
a projetos e ações na esfera 
socioambiental. Só em 2015, 
o Terminal destinou R$ 1,9 
milhão para ações e projetos 
(incluindo os aprovados em 
leis de incentivo) nas áreas de 
saúde, educação, cultura e meio 
ambiente. Por meio do Instituto 
Portonave, são desenvolvidos 

projetos como o Inclusão 
Digital e o Projeto Onda, que já 
atendeu mais de 3 mil crianças 
no município. Na área de meio 
ambiente, a recuperação da 
restinga e vegetação nativa 
da orla de Navegantes e a 
construção de um deque de 
madeira em toda a extensão da 
praia fizeram do Projeto Nossa 
Praia uma das principais obras 
de recuperação de praia urbana 
do país. 

Por tudo isso, seja pela 
eficiência e produtividade, 
equipe capacitada, serviço com 
qualidade e responsabilidade 
social, a Portonave tem muito 
a comemorar nestes nove anos 
e agradece a cada um que fez e 
faz parte desta história.

Novo recorde 
no Gate

A Câmara Frigorífica da 
Portonave, a Iceport, superou no 
mês de setembro a movimentação 
total do ano de 2015. O volume 
movimentado até setembro foi de 
346.026 toneladas enquanto que 
o total de 2015 foi 308.660. A meta 
deste ano, prevista em 320.128 
toneladas, também foi superada.  

Se comparado à movimentação 
do mesmo período do ano 
passado, o crescimento foi de 
69%. Já em relação ao resultado 
total do ano passado, a Câmara 
cresceu 12%. O motivo do 
crescimento foi principalmente 

Iceport ultrapassa a movimentação total do ano passado
o aumento de movimentação 
de dois grandes clientes, que 
ficaram acima do previsto  
para o ano. 

Segundo o diretor Operacional 
da Iceport, Alfredo Pacheco, 
a expectativa é fechar o ano 

com aproximadamente 450 
toneladas movimentadas, 
considerando a média 
realizada até o momento. 

Hoje os produtos 
armazenados na Câmara são 
essencialmente aves e batatas.

204.837

Jan/Set 2015

346.026

Jan/Set 2016

320.128

Meta 2016

308.660

Total 2015
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C A P A

Festa para celebrar
quem  fez 5 , 10 e 15 anos

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, ALESSANDRA SANTOS, ENTREGOU AO DIRETOR-SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, OSMARI DE CASTILHO RIBAS, HOMENAGEM PELOS 15 ANOS DE DEDICAÇÃO À EMPRESA

UM BRINDE PARA TODOS OS COLABORADORES QUE
 COMEMORARAM 5, 10 E 15 ANOS DE EMPRESA

DIRETOR OPERACIONAL DA ICEPORT, ALFREDO 

PACHECO (E) CONFRATERNIZANDO COM 

COLABORADORES DA PORTONAVE E ICEPORT

COLABORADORES QUE FIZERAM 5 E 10 ANOS COMEMORARAM 

COM O GERENTE DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE, 

CID PEREIRA SANTOS (C)

Os colaboradores da Portonave e da Iceport que estão completando 
5, 10 e 15 anos de empresa celebraram com festa, dia 20 de outubro, 
a passagem deste marco na carreira. Todos foram convidados para 
um jantar comemorativo e receberam uma placa de agradecimento 
pela dedicação e pelo comprometimento neste período. Foram 
90 homenageados, sendo 86 com cinco anos de casa, três com 
10 anos e um com 15 anos. A analista de Recursos Humanos 
Mariana Régis Vargas, o gerente Financeiro, Paulo Deschamps, 
e o gerente Administrativo, Pedro Viriato Parigot de Souza Filho, 
completaram 10 anos. O diretor-superintendente Administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, comemorou 15 anos de empresa.  
Cerca da metade dos colaboradores entraram na empresa pela 
Iceport e completaram os cinco anos já na Portonave. Sete 
comemoram o tempo de serviço todo na Câmara.
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quem  fez 5 , 10 e 15 anos

GERENTE FINANCEIRO, PAULO DESCHAMPS (C) COM 

OS COLABORADORES DO SEU DEPARTAMENTO 

QUE COMPLETARAM 5 ANOS DE CASA
COLABORADORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

FESTEJARAM 5 E 10 ANOS DE PORTONAVE

OSMARI DE CASTILHO RIBAS COM TODAS AS MULHERES QUE 

COMPLETARAM ANIVERSÁRIO DE TEMPO DE EMPRESA

OS MAIS ANTIGOS DE CASA. OSMARI DE CASTILHO RIBAS, COM 15 ANOS, PAULO DESCHAMPS, MARIANA RÉGIS VARGAS E PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA FILHO, COM 10 ANOS

A FESTA FOI DESCONTRAÍDA E TEVE ATÉ 

MOMENTO SELFIE COM O DIRETOR

GERENTE OPERACIONAL, EMANUEL SILVEIRA JORGE (C) COM ALGUNS 
COLABORADORES DO SEU DEPARTAMENTO QUE FORAM HOMENAGEADOS 
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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 (parte II)

CAPÍTULO 5

Chegamos ao quinto 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, do Gate e 
entrarmos na Operação de Pátio e de Navio, 
falando do auxiliar de movimentação  
portuária e do controlador de carga,  
vamos dar sequência com o operador  
de equipamento e o instrutor.

Operador de Terminal Tractor (TT) – 
responsável pela condução dos 
veículos portuários que levam e trazem 
os contêineres do navio, além de 
movimentarem as unidades no pátio e 
para posicionamentos requeridos pelos 
órgãos intervenientes. 
 
Operador de Transtêiner (RTG) – opera 
o equipamento RTG, um guindaste 
de pátio que faz o armazenamento 
nas quadras de unidades que chegam  
ou saem via Gate e unidades que 
embarcam e desembarcam dos navios.

Operador de Portêiner (STS) –
habilitado para operação do 
equipamento STS, guindaste 
responsável pela movimentação de cais, 
faz as operações dos navios, embarque 
e descarga.

Instrutor – os instrutores são 
responsáveis pelos treinamentos de 
todos os colaboradores da operação, 
dando acompanhamento técnico 
nas atividades, corrigindo os desvios 
e dando total suporte para os 
supervisores de operações e supervisor 
de equipamentos durante as atividades 
do Terminal.

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 é o Ensino Médio. 
Há hoje vários colaboradores com  
pós-graduação completa ou em andamento. 
Para todos os cargos, há treinamentos 
obrigatórios para o exercício da função.

Na última edição, começamos a 
falar do departamento Operacional. 
Como é o mais numeroso da 
empresa, composto por um gerente, 
sete supervisores e mais 502 
colaboradores, vamos continuar a 
falar das atividades que fazem parte 
da operação. 

Só para lembrar, 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 31 operadores de equipamento 
júnior, 83 pleno, 36 sênior e nove 
instrutores, sendo quatro operadores 
e cinco controladores. 

Quando trabalhava em Itajaí e ouviu 
dizer que haveria um porto em 
Navegantes, o navegantino Maicon 
Jeferson Cordeiro logo mandou seu 
currículo. O sonho de fazer parte da 
Portonave, que seria um porto inovador 

e moderno, se concretizou há nove 
anos. Ele entrou como operador 
de MHC, pois já tinha experiência 
em guindaste. Ficou seis anos na 
função antes de virar operador 
instrutor. Maicon gosta muito 
de passar aos outros o que sabe, 
tem paciência e dedicação para 
ensinar. Ele quer diariamente 
somar mais experiência e agregar 
valor à empresa, buscando a 
excelência operacional. O que mais 
fascina Maicon é a possibilidade 
de todo dia ser um trabalho 
único, o contato com as pessoas 

para ensinar, a proximidade com a 
máquina e o barulho do equipamento. 
Para quem sonha em chegar à sua 
função, ele dá uma dica: “Tenha força 
de vontade, determinação, faça seu 
trabalho com amor, como se fosse a 
primeira vez”. 

Antônio Adriano Kruczkevcz entrou na 
empresa antes mesmo de começar  
a operação. Participou da equipe 
de construção do porto e, depois 
de um convite, começou a 
trabalhar na Portonave em 2006 
como assistente de Recursos 
Humanos. Teve a oportunidade 
de fazer cursos, entrar na 
operação. Passou pela TT, pelo 
RTG, chegou ao MHC e ao 
portêiner. Toda a formação do 
ofício foi feita dentro da empresa 
e Adriano foi aos poucos se 
apaixonando pela máquina.  
A relação com o equipamento, a 
concentração para exercer bem o seu 
trabalho, o pensamento na equipe que 
depende de você, essas são as coisas que 
ele mais gosta na sua rotina de operador 
de portêiner. Com um filho, que também 
trabalha na empresa, Adriano quer se 

UM PROFESSOR DEDICADO

aposentar aqui e dá conselhos aos 
mais novos na profissão: “foque no  
seu objetivo e trabalhe. Se doe para  
a empresa, respeite o seu colega”. 

MAICON ESTÁ NA PORTONAVE HÁ 9 ANOS

ADRIANO ENTROU NA EMPRESA ANTES
MESMO DO INÍCIO DA OPERAÇÃO
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A Ç Õ E S  I N T E R N A S

Colaboradores participam de Programa de Educação para a Sustentabilidade

Mais uma vez a Portonave aderiu à campanha Outubro 
Rosa. O movimento, que é mundial, busca conscientizar 
todas as mulheres acerca da atenção aos cuidados com 
a saúde, principalmente com o câncer de mama, e a 
importância do diagnóstico precoce.

O Terminal adquiriu 180 camisetas da campanha com a 
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Navegantes, 
dessa forma, contribuindo para a instituição que 
apoia mulheres com câncer no município. Além das 
camisetas, a Portonave iluminou a fachada do prédio 
administrativo de cor-de-rosa, em alusão ao movimento.

Consciência 
à mesa

Portonave adere à 
campanha Outubro Rosa

Com o objetivo de reduzir 
o desperdício de alimentos 
no refeitório da empresa e 
promover uma ação social, a 
Portonave iniciou a campanha de 
conscientização chamada Projeto 
Prato Limpo. A ideia é fazer 
com que as pessoas se sirvam 
apenas daquilo que realmente 
irão consumir e, assim, diminuir 
o resto de comida deixado no 
prato e que acaba indo para o 
lixo. Um percentual do que for 
economizado com o desperdício 
será doado em alimentos a uma 
instituição de caridade no Natal.

De acordo com cálculos feitos 
pela nutricionista Marieli 
Lunardi Graizicki, da empresa 
GRSA, responsável por gerir o 
refeitório, na Portonave eram 
desperdiçados cerca de 43 g por 
refeição por pessoa contando  
o que é deixado nos pratos,  

sem considerar os restos  
do preparo. 

No primeiro mês do projeto, o 
desperdício caiu pela metade, 
somando 21 g por refeição por 
pessoa. Pode parecer pouco, 
contudo são servidas mensalmente 
quase 19 mil refeições. “A campanha 
teve uma aceitação muito boa 
por parte dos colaboradores e as 
pessoas perceberam que o pouco 
que colocam ‘fora’ é muito. Com 
essa consciência despertada, 
tivemos uma redução de alimentos 
desperdiçados de mais da metade 
da quantidade apurada no mês 
anterior ao começo da campanha”,  
destaca Marieli. Na dúvida, pegue 
menos. Se ao final da refeição você 
desejar mais, você pode repetir.  
Para incentivar a participação,  
quem limpar o prato e não 
desperdiçar recebe uma ficha para 
concorrer a um brinde surpresa.

Com o intuito de buscar a 
conscientização coletiva sobre 
a importância de um ambiente 
sustentável, a Portonave, 
em parceria com a Triunfo 
Participações e Investimentos 
e todas as empresas do 
grupo, iniciou em outubro o 
Programa de Educação para a 
Sustentabilidade. Este projeto, 
que iniciou com a fase de 
treinamento dos multiplicadores 
no começo deste ano, foi 
pensado com o objetivo de 
disseminar para todos os 
colaboradores os conhecimentos  
e as atitudes necessárias para  
um futuro sustentável. 

Os temas trabalhados em 
cada sessão dos treinamentos 
dialogam sobre Desenvolvimento 
Sustentável, Consumo 
Consciente, Respeito ao Meio 
Ambiente, Direitos Humanos  
e Mudanças Climáticas.  
Durante as discussões, os 
colaboradores podem entender 
de que maneira todas as  

pessoas podem contribuir, no 
dia a dia, para melhorar  
o planeta, com atitudes 
simples e mudanças básicas 
de hábitos. 

Esta etapa do programa 
segue até o final de 2016. 
A ideia é que as temáticas 
sejam levadas para toda a 
comunidade e cadeia de 

relacionamento da Portonave, 
fazendo com que o maior 
número de pessoas possível 
seja sensibilizado e contribua 
para a sustentabilidade. 
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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 LR E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

Instituto Portonave promove ação na APAE
O Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social, 
por meio do Programa de 
Voluntariado, promoveu uma 
ação para celebrar o Dia das 
Crianças de forma especial. 
Os voluntários estiveram 
na APAE de Navegantes, 
em dois períodos, para 
proporcionar muita diversão, 
alegria e sorrisos aos alunos 
da instituição. 

Além das brincadeiras e 
guloseimas, os integrantes  
do coral do Instituto 
Portonave cantaram 
três músicas com muito 
entusiasmo, marcando a 
primeira apresentação  
do grupo.

Após trabalharem a importância de 
compartilhar e dividir, os alunos das 
turmas de educação infantil das escolas 
Home Baby e Professora Nazir Rodrigues 
Rebello que participam do Projeto Onda 
iniciaram, como ação da Corrente do Bem, 
uma arrecadação de brinquedos novos  
e usados.

Como parte desta atividade, as duas 
turmas irão se encontrar e iniciar o 
trabalho de vivência e compartilhamento 
de experiências entre as crianças, que 
poderão criar novos laços de amizade 
e juntos doar os brinquedos arrecadados 
para crianças  
moradoras de  
bairros carentes  
de Navegantes. 

Crianças do Projeto Onda 
arrecadam brinquedosPasseio ciclístico marca o Dia das Crianças

No dia 12 de outubro, data em que 
celebramos o Dia das Crianças, a 
Portonave, o Instituto Portonave, a 
Prefeitura e os Bombeiros Voluntários 
de Navegantes promoveram um passeio 
ciclístico pela ciclovia da orla da praia. 

Aproximadamente 100 pessoas 
participaram do evento e se reuniram 
para passear, durante cerca de 40 

minutos, pelo trajeto que saía da Praça 
Central, ia até o restaurante Rodamar 
e retornava para a praça, onde foram 
recepcionados com uma saborosa mesa 
de frutas. Todas as crianças com até 
12 anos participaram de um sorteio de 
três de bicicletas. Os vencedores foram 
Henrique Schuller Provesi, de 11 anos, 
Ana Clara Venâncio e Mickael da Silva, 
ambos com 10 anos de idade.
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Paloma Bianca de Souza (Comercial) 
formou-se em Comércio Exterior em 
13/08/2016

Eloísa Souza da Silva (Comercial) formou-se 
em Comércio Exterior em 29/07/2016

Paulo Roberto dos Santos Júnior 
(Planejamento) formou-se Tecnólogo em 
Logística em 29/07/2016

Breno Espilman Meireles (Gate) formou-se 
Tecnólogo em Logística em 20/05/2016

Bruno Viana Boera (TI) formou-se em 
Ciência da Computação em 22/02/2016

Paulo Feldmann (Comercial) concluiu  
MBA em Global Trade em 21/09/2015

Márcio Fernando Bugai (Manutenção) 
formou-se em Engenharia Mecânica em 
11/09/2015

D A T A S  E S P E C I A I S

Palestra na UFSCPortonave integra o livro “Santa Catarina Grandes Marcas”
O gerente Operacional da Portonave, 
Emanuel Silveira Jorge, palestrou na 
Semana Acadêmica de Engenharia 
de Transportes e Logística da UFSC, 
em Joinville, no dia 29 de setembro. 
Emanuel apresentou o Terminal 
e discutiu com os estudantes e 
profissionais sobre as realidades e 
expectativas do mercado, assim como 
os desafios encontrados atualmente.

CONFIRA NA FOTO OS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
formatura

Nascimento

Thiago Luciano Braga (Faturamento) 
formou-se em Logística em 10/10/2016

Beatriz Lemos Poletto (Planejamento) 
formou-se Tecnóloga em Logística em 
03/09/2016

Pedro Ivo de Sousa Correia (Planejamento) 
formou-se em Gestão Portuária em 
26/08/2016

Camila Pâmela Pinheiro (Comercial) foi mãe 
de Benjamin Pinheiro Pedro em 15/10/2016

Rebeca da Silva Martins (Gate) foi mãe de 
Esther Martins Velho em 05/10/2016

Rogério Roberto Ferreira (Operacional) foi 
pai de Naomi Ferreira em 03/10/2016

Alessandro Rodrigues da Silva (Iceport) 
foi pai de Lívia Tramontin da Silva em 
22/09/2016

Diacir Douglas Gonçalves Ferreira 
(Operacional) foi pai de Luiz Eduardo 
Ferreira em 13/09/2016

A publicação foi realizada pelo 
Instituto Amanhã e retrata a 
história de 50 grandes marcas 
catarinenses, entre elas, o Terminal 
Portuário de Navegantes. Líder 
em movimentação no Estado, 
a Portonave teve sua biografia 
destacada pelo sucesso e 
crescimento em meio a desaf ios, 
como ser o primeiro Terminal 
de Uso Privativo (TUP), pelos 
reconhecimentos internacionais 
e pelo desempenho em busca do 
desenvolvimento sustentável. 

Integram o livro empresas  
e instituições de todo o Estado, 
desde companhias de origem 
imigrante até cooperativas e 
multinacionais que escolheram  
Santa Catarina para se desenvolverem.

O lançamento da obra foi realizado 
durante coquetel na Fiesc, no dia  
30 de setembro, e na ocasião os 
convidados receberam o livro, que  
foi autografado pelas lideranças  
das companhias retratadas.
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