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10 RESPONSABILIDADE SOCIAL
Coral do Instituto Portonave se 
apresenta em festival de música

Ao nos aproximarmos do final de mais um ano, avaliamos e refletimos 
sobre a nossa atuação e sobre o que aprendemos e projetamos as nossas 
ações para o novo ciclo que se inicia. Este período que se encerrará em 
breve foi marcado por atividade intensa, superação e bons resultados. Foi 
um período no qual, mais uma vez, nos esforçamos para melhorar os nossos 
indicadores de desempenho, participamos de projetos sociais e seguimos 
crescendo de maneira sustentável. Aumentamos a nossa participação e 
nos consolidamos como líderes de mercado em nosso segmento no Estado. 
Construímos uma marca forte e somos atualmente a 19ª maior empresa 
de Santa Catarina. Tem, portanto, a nossa equipe, muitos motivos para 
se orgulhar. Que 2017 venha cheio de coisas novas e nos proporcione 
novamente oportunidades de aprender, transformar e superar. 

Manter a visão de longo prazo e a infraestrutura adequada e ter como 
base um grupo motivado, que tem a cultura de fazer o melhor, será fator 
fundamental para continuarmos a ser protagonistas em um ambiente  
em constante evolução e de competição intensa. Parabéns e obrigado 
a todos pela contribuição, pelo comprometimento, pelos resultados 
alcançados e por estarem sempre dispostos a enfrentar os desafios  
que se apresentam. 

Desejo que todos sigam com disposição e inspirados na busca do que lhes 
é importante na carreira e na vida. 
Que tenham um caminho marcado 
por conquistas e muita harmonia. 

Feliz Natal e um novo ano de muitas 
realizações.

portonave.com.br portonaveportonave
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Terminal lidera movimentação de carnes congeladas em SC 

D E S T A Q U E

Reunião de órgãos intervenientes
 é realizada na Portonave 

Em 2016, a Portonave 
consolidou-se como 
líder na exportação 
de carne de suínos, 
bovinos e aves em 
Santa Catarina e 
assegurou a segunda 
posição no mercado 
brasileiro. Atualmente, 
o Terminal opera 
cerca de 21% de toda 
a carne congelada 
exportada pelo Brasil. 
A oferta de linhas 
e a infraestrutura 
da Portonave e da 
área retroportuária 
são vantagens que 
contribuem para 
o atendimento e a 
fidelização dos clientes 
de carga reefer.

De acordo com o 
supervisor Comercial 
do Terminal, Luís 
Lemos, este número 
vem crescendo, 

O Programa de Redução de Custos foi criado 
em 2016 com o objetivo de avaliar as ações e os 
processos da empresa e torná-los mais rentáveis. 
Para isso, os gestores e colaboradores deram ideias 
de melhorias para reduzir custos ou promover mais 
produtividade, por meio de ferramentas como work 
out e brainstorm.

Inicialmente, o banco tinha 1.300 sugestões, que 
foram agrupadas e resultaram em 780 ideias 
diferentes. Também foram classificadas como sendo 
de baixo, médio e alto impacto. Ao todo, 60 já foram 
aprovadas e executadas e outras 400 estão em 
andamento. A economia, até o momento, soma cerca 
de R$ 3,6 milhões. 

O projeto teve origem no programa Ser Triunfo 
Carreira, da Triunfo Participações e Investimentos, 
acionista da Portonave, e foi liderado pelo gerente de 
Manutenção, Marcelo Diniz, pelo gerente Comercial, 
Juliano Perin, e pelo supervisor de Operação da 
Iceport, Bruno Vargas, além de ter a contribuição de 
todos por meio de sugestões de ideias e engajamento. 
Em 2017, o projeto será acompanhado mensalmente 
na reunião de Planejamento Estratégico. 

Foi realizada na 
Portonave, no dia 19 
de outubro, reunião 
com os órgãos 
intervenientes e 
anuentes que atuam 
na região, como 
Receita Federal, 
Ministério da 

Programa de Redução de Custos 
apresenta resultados positivos

principalmente, no 
segmento de aves: 
“Os principais países 
importadores, como 
Arábia Saudita e 
China, aumentaram 
a demanda em, 
aproximadamente, 
20% e 8% 
respectivamente”, 
destaca Lemos.

Apesar do cenário 
não ser o mais 
positivo, dada a forte 
alta nos custos dos 
insumos das rações, 
a alta do dólar e 
a queda no preço 
de venda, há boas 
perspectivas.  
A abertura dos 
Estados Unidos à 
carne bovina in natura 
brasileira poderá 
aumentar a demanda 
de exportação para o 
país a longo prazo.

Agricultura e Anvisa. 
Também participaram 
os terminais portuários e 
as empresas de comércio 
exterior e logística que 
possuem interesse em 
acompanhar os temas 
tratados. Os encontros 
ocorrem bimestralmente 

para discutir 
assuntos 
relacionados 
aos processos 
de exportação e 
importação em 
busca de melhorias 
nas atividades de 
comércio exterior. 
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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 ABIDJAN
• MSC JEONGMIN
• MSC SARA ELENA
• MSC VITA
• MSC NAOMI
• MSC LILY
• MAERSK LONDRINA

Entramos no quarto capítulo da  

série sobre os serviços que passam 

pelo Terminal. Você irá 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 para a Ásia.

Chamado de Ipanema, CSW ou 
ASAS2, este serviço faz rota para a 
Ásia, escalando, além da Portonave, 
nos portos de Shangai, Chiwan, 
Yantian, Hong Kong e Ningbo 
(China), Busan (Coreia do Sul) e 
Singapura e Ngqura (África do Sul).  
A linha faz escala semanal no 
Terminal e cada navio leva, em média, 
44 dias para completar a sua rota. 

Na exportação, o principal 
produto movimentado no  
serviço é a carne congelada, 
sendo responsável por mais 
da metade dos produtos que são 
enviados, seguida pela madeira 
e derivados. Na importação a 
movimentação é segmentada, 
com destaque para os materiais 
plásticos e derivados.

Capítulo 4:  
Ásia

O serviço e sua rota Produtos movimentados Os navios
• MSC ANCHORAGE
• MSC ABIDJAN
• MAERSK LEBU
• MAERSK LAGUNA
• MAERSK LIRQUEN
• MAERSK LETICIA

ásia

europa

américa
central

américa
do sul

brasil

áfrica

oceano
índico

oceano
atlântico

oceano
pacífico

oceania
Navegantes

Shangai chiwan yantian singapura Ngqurabusanningbohong kong
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C A P A

Portonave ultrapassa a movimentação total do ano passado
O desempenho do Terminal 
Portuário tem atingido bons 
números. Com o fechamento 
do mês de novembro, a Portonave 
registrou 835.569 TEUs (unidade 
de medida equivalente a um 
contêiner de 20 pés) movimentados 
de janeiro a novembro de 2016, 
superando os 679.789 TEUs 
do ano passado inteiro. 

Na comparação entre os 
11 primeiros meses, houve 
um crescimento de 35% na 
movimentação em 2016 em 
relação ao mesmo período de 2015, 
quando foram movimentados 
617.033 TEUs. O mês de outubro 
foi o melhor em movimentação 
de contêineres da história do 
Terminal, com 86.082 TEUs, o que 
contribuiu para o resultado.

A movimentação acima de 86 mil 
TEUs se deve também ao trabalho 
de uma equipe de profissionais 
capacitados, que vem atingindo 
a média de produtividade de 37,7 
mph (movimentos por hora) por 
equipamento em 2016. A renovação 

Advogados, estudantes 
de Direito e profissionais 
atuantes na área se reuniram 
no dia 28 de outubro no 
III Workshop – Temas 
Contemporâneos de Direito 
Marítimo, Aduaneiro e 
Portuário. O evento foi 
organizado pela Comissão de 
Direito Marítimo e Portuário 
da OAB Seccional de Santa 
Catarina com a Comissão  
de Direito Marítimo, 
Aduaneiro e Portuário da 
Subseção de Itajaí. 

A abertura do workshop foi 
feita pelo diretor da Agência 

e a manutenção por mais um ano 
das linhas do Terminal reforçam 
os diferenciais da Portonave de 
produtividade e qualidade na 
prestação dos serviços.

O diretor-superintendente 
Administrativo da Portonave, 
Osmari de Castilho Ribas, 
foi um dos palestrantes do 
III Cidesport – Congresso 
Internacional de Desempenho 
Portuário, que ocorreu de 
16 a 18 de novembro, em 
Florianópolis. Castilho 
falou sobre estratégias de 
crescimento de um porto 
privado, apresentando a 

Terminal participa do III Cidesport Workshop debate regulação portuária
infraestrutura, os projetos e os 
modelos adotados no Terminal. 

O III Cidesport foi realizado 
pela Universidade do Sul de 
Santa Catarina (Unisul), por 
meio do Programa de Mestrado 
em Administração (PPGA), em 
parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e a Universidade de 
Valência – Espanha. 

Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), 
Mário Povia, que tratou 
sobre o tema Atualidades 
da Regulação Portuária. 
O evento contou ainda 
com mais seis palestras 
sobre temas como VGM 
(Convenção Solas), Direito 
Marítimo e o Novo CPC  
e Risco Fitossanitário. 

A Portonave foi uma das 
patrocinadoras. No dia 
anterior ao evento, Mário 
Povia visitou o Terminal e 
conheceu a expansão da 
área alfandegada. 

2008

293.312

413.968

2009

582.139

2010

545.158

2011

620.026

2012

705.790

2013

699.824

2014

679.789

2015

835.569

JAN-NOV
2016

CRESCIMENTO 2015 x  2016 =  35%

A Câmara Frigorífica, Iceport, apresentou também 
resultados positivos. A movimentação de janeiro 
a outubro está 60% acima da do mesmo período 
de 2015, com 380.579 toneladas movimentadas.
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R E G I S T R O

No dia 8 de novembro, colaboradores da Hamburg Sud 
visitaram o Terminal e puderam conhecer o navio Monte Olivia 
do armador. A ação faz parte do programa chamado “Todos a 
bordo”, do próprio armador, que proporciona aos funcionários 
visitas aos seus navios para que vivenciem in loco a operação 
portuária e também como o trabalho de cada colaborador 
impacta na atividade da empresa. 

Hamburg Sud realiza visitas  
aos seus navios

Alexandre Frigo, do departamento de logística, e Fabricia 
Cristina, coordenadora de importação, da empresa gaúcha 
Tramontina, e José Geraldo Lamim, sócio da empresa 
de despacho aduaneiro Lamim & Simões, estiveram na 
Portonave para conhecer a infraestrutura e as operações  
do Terminal. 

Tramontina visita a Portonave

A gerente de contratos Graziele Amorim, a coordenadora de 
planejamento de suporte operacional, Rúbia Venâncio, e o 
gerente operacional Miguel Maio, do armador Hapag Lloyd, 
estiveram na Portonave no dia 8 de novembro. O objetivo 
da visita foi realizar a integração de processos. Cliente da 
Portonave desde 2008, a Hapag Lloyd é um dos grandes 
armadores globais. 

Terminal recebe gerente  
da Hapag Lloyd

Com o objetivo de conhecer a estrutura de segurança do 
Terminal, policiais belgas, adidos policial e aduaneiro 
da Embaixada da Bélgica no Brasil, delegados e agentes 
especiais da Polícia Federal estiveram reunidos com a equipe 
do departamento de Segurança da Portonave, no dia 20 de 
outubro. Além do Terminal catarinense, a comitiva visitou o 
Porto de Santos e do Rio de Janeiro. 

Segurança recebe policiais  
estrangeiros
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S U S T E N T A B I L I D A D E

Representantes da 
comunidade, clientes, 
fornecedores, colaboradores 
e órgãos governamentais 
estiveram na Portonave, no 
dia 17 de novembro, para 
participar do Painel Portonave 
de Sustentabilidade. 

O encontro foi conduzido 
por Débora Horn, diretora 
executiva da Relata Editorial, 
empresa responsável pela 
produção do Relatório de 
Sustentabilidade do Terminal. 
O principal objetivo do painel 
é identificar os impactos 
positivos e negativos do 
negócio e, além disso, ouvir 
as sugestões de diferentes 
públicos, para que a Portonave 
possa contribuir ainda mais 
para o desenvolvimento 
sustentável da região.

A partir dos resultados do 
painel, são identificados 
os temas mais relevantes 
para reporte no Relatório de 
Sustentabilidade da Portonave, 
publicado anualmente 
de acordo a GRI – Global 
Reporting Initiative –, 
organização internacional 
que define diretrizes para 
o relato de desempenho 
da sustentabilidade, 
possibilitando a 
comparabilidade 
entre empresas de 
diferentes países. 

Portonave promove painel de sustentabilidade

Itajaí é muito conhecida por 
seus eventos náuticos. A equipe 
Itajaí Sailing Team representa a 
cidade em diversas competições 
nacionais e, neste ano, conta com 
o patrocínio da Portonave. 

Para o coordenador do projeto, 
Alexandre dos Santos, o 
patrocínio da Portonave abre 
caminho para a oportunidade 
de continuar estimulando 

Terminal patrocina time de vela de Itajaí
o desenvolvimento da vela 
oceânica de competição como 
uma atividade esportiva de 
resultados, capaz de evidenciar 
o potencial competitivo deste 
esporte em Itajaí e região.

O objetivo da equipe não 
é apenas participar de 
competições, mas também 
estimular o surgimento de 
novos velejadores na região. 

Em celebração aos 15 anos do Sinergia Sistema 
de Ensino, foi realizada, no último dia 26 de 
novembro, uma corrida e caminhada pela 
avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral.  

A Portonave apoiou o evento e colaboradores 
e familiares representaram o Terminal. 

Os colaboradores Julien Marques e Juci 
Pedro Maciel conquistaram o 1º e o 3º lugar, 
respectivamente, na corrida de 5 km.

Corrida e Caminhada celebram 15 anos do Sinergia
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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

ARMAZÉM
CAPÍTULO 6

Chegamos ao sexto 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 
da Operação de Pátio e de Navio, vamos 
dar sequência com o trabalho do Armazém 
– que também faz parte das atividades 
desenvolvidas dentro da área alfandegada.Auxiliar de Armazém - responsável pelo 

manuseio das mercadorias e pela limpeza 
do Armazém.
Operador de Movimentação - responsável 
pela operação das máquinas (empilhadeiras 
e paleteiras).
Operador de Armazém - responsável pelas 
equipes de auxiliares, pelas conferências e 
pela separação das mercadorias.
Assistente e Analista - responsáveis pelo 
planejamento das operações do Armazém 
e pelo atendimento aos despachantes 
e órgãos intervenientes. Também são 
responsáveis pelo preenchimento dos 
controles e indicadores das operações.
Supervisor - coordena as equipes e divide 
a demanda entre os turnos. Como fiel 
depositário, é responsável pela retenção 
das mercadorias apreendidas pela Receita 
Federal enquanto estiverem no Terminal.

O QUE FAZ CADA UM?

QUAL A FORMAÇÃO/
HABILIDADES NECESSÁRIAS
PARA TRABALHAR 
NA OPERAÇÃO?

QUAL O TRABALHO 
DESENVOLVIDO NO 
ARMAZÉM? 

Cerca de 30% da equipe têm formação 
acadêmica, concluída ou em andamento, 
nos cursos de Logística e Gestão 
Portuária. Para trabalhar no Armazém, 
é preciso principalmente 
saber trabalhar em equipe, 
gostar de desafios e atuar com 
responsabilidade e criatividade.

A principal atividade do Armazém é 
descarregar e carregar mercadorias em 
contêineres. Dentro desse processo, 
são realizadas as seguintes atividades: 
pesagem, separação, conferência 
e etiquetagem. A grande maioria 
das demandas do Armazém está 
relacionada às atividades da Receita 
Federal, em processos de cargas 
parametrizadas em canal vermelho, 
que indica verificação física. Quando 
não é necessária a retirada de toda ou 
grande parte da mercadoria, também 
são realizadas atividades de abertura 
de porta de contêineres, na área 
externa do Armazém, para fiscalização 
por parte dos órgãos intervenientes.

O Armazém é responsável por 
atender todas as demandas 
dos órgãos intervenientes, que 
fiscalizam as mercadorias tanto de 
exportação quanto de importação.  
Ao todo, 32 pessoas trabalham 
no Armazém: 1 supervisor, 1 
analista, 4 assistentes, 4 operadores 
de Armazém, 4 operadores de 
movimentação e 18 auxiliares de 
Armazém. A equipe atua em dois 
turnos, com horários fixos.

Gabriel Teodoro Vieira tem apenas 
23 anos, mas já soma quatro anos de 
experiência entre Iceport e Portonave. 
Ele entrou como auxiliar de Armazém 
na Câmara em 2012 e um ano depois 
estava no Armazém da Portonave, 
na mesma função. Com dois anos de 
atividades, foi a controlador júnior. 
Quando entrou na empresa, Gabriel 
não tinha o Ensino Médio completo. 
Com a ajuda do subsídio, concluiu o 
Ensino Médio e ingressou no curso de 
Gestão Portuária. Dentro da empresa, 
sempre procurou participar de cursos 
e atividades. Já fez quatro módulos 
de PDP. Ele gosta muito do trabalho 
do dia a dia, porque é dinâmico e 
envolve planejamento, e para isso 
sempre busca desenvolver suas 
atividades com dedicação e atenção. 
Para quem também está atrás de 
melhores oportunidades, Gabriel dá 
um conselho: “Enfrente as dificuldades, 
levante a cabeça e siga em frente”.

CASE
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C O M E M O R A Ç Ã O

Terminal conquista 
Prêmio Fritz Müller
A Fundação do Meio 
Ambiente (Fatma) 
de Santa Catarina 
divulgou os vencedores 
da 18ª edição do 
Prêmio Fritz Müller. 
A Portonave foi a 
vencedora na categoria 
Controle de Poluição 
Atmosférica, com o 
case “Eletrificação dos 
guindastes RTG da 
Portonave: um projeto 
de redução de emissões 
e preservação do meio 
ambiente”. 

O Terminal Portuário 
busca alinhar o seu 
crescimento ao 
desenvolvimento 
sustentável. Prova 
disso é o projeto de 
eletrificação dos 

A primeira turma 
do programa de 
desenvolvimento 
de analistas, o 
MovimentAÇÃO, 
concluiu a fase de 
acompanhamento. 
Depois de dois anos 
de treinamentos 

Pelo sexto ano 
consecutivo, a 
Portonave recebeu 
o Certificado de 
Responsabilidade 
Social da 
Assembleia 
Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc), 
que homenageia 
as empresas que 
desenvolvem 
ações e projetos 

transtêineres (RTG 
na sigla em inglês), 
guindastes que 
fazem o movimento 
do contêiner do 
caminhão para o pátio 
de armazenagem 
e vice-versa. Com 
a implantação do 
sistema Busbar System 
(barramento de 
transporte de energia), 
os 18 equipamentos do 
Terminal passaram a 
ser alimentados com 
energia elétrica e não 
mais com geradores 
a diesel. Um ganho 
para o meio ambiente 
e também para a 
produtividade do 
Terminal. A troca do 
diesel por energia 
elétrica reduziu em 

98% a emissão de gases 
poluentes dos RTGs e 
em 62% o consumo de 
diesel da Portonave. 

O prêmio Fritz Müller, 
que reconhece os 
principais projetos 
e trabalhos na 

área ambiental 
desenvolvidos em 
Santa Catarina, é uma 
homenagem ao famoso 
naturalista alemão 
Johann Friedrich 
Theodor Müller,  
que viveu por  
muitos anos  

em Blumenau  
e foi reconhecido 
mundialmente por seus 
estudos relacionados ao 
meio ambiente.

Portonave recebe certificado de  
Responsabilidade Social da Alesc

sociais relevantes 
para os catarinenses. 
A entrega dos 
certificados foi 
realizada em Sessão 
Especial da Alesc, 
na noite de 6 de 
dezembro. 

A certificação 
reconhece o esforço 
de empresas privadas 
e entidades sem 

Concluída a 
primeira turma 
do MovimentAÇÃO

Esta é a posição da 
Portonave no ranking das 500 
maiores empresas do Sul do 
Brasil. Em Santa Catarina, o 
Terminal ocupa o 19º lugar. 
O ranking é uma iniciativa 
da Revista Amanhã e da 

PricewaterhouseCoopers 
(PwC) Brasil.

108ª

fins lucrativos 
que tenham a 
responsabilidade 
social incluída 
em suas políticas 
de gestão, 
contando com o 
comprometimento 
social da 
organização, de 
seus dirigentes e 
funcionários. 

teóricos, práticos e 
comportamentais, 
os participantes 
se reuniram em 
novembro, encerrando 
este ciclo e deixando 
sugestões para as 
próximas turmas do 
programa. 
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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

Festival de Música Embarque  
no Som agita a cidade

Coral abre a programação
Entre os dias 28 de novembro e 1º de 
dezembro, foi realizada a 6ª edição do 
Festival de Música Embarque no Som.  
O evento foi apoiado pela Portonave 
por meio da Lei Municipal de Incentivo
à Cultura. 

A programação do festival contou com 
workshops de guitarra, contrabaixo e 
bateria, além de oficinas de prática de 
conjunto para todos os instrumentos, A campanha “Ser amigo é dividir”, 

realizada durante a Corrente do 
Bem, ação do Projeto Onda com as 
crianças de educação infantil das 
escolas Home Baby e Professora Nazir 
Rodrigues Rebello, arrecadou 439 
brinquedos. Os pequenos Oficiais do 
Bem sensibilizaram escolas, familiares, 
amigos e comunidade para mobilizar 
as doações. 

Os brinquedos foram arrecadados 
durante o mês de outubro e entregues 
em novembro ao CMEI Maria Carlota 
Vieira, no bairro Meia Praia, que atende 
cerca de 50 crianças carentes. Nesta 
ação, o Projeto Onda contou com a 
parceria da empresa Lufer. 

Brinquedos são 
entregues 

Projeto apoiado pela Portonave resgata o chorinho brasileiro 
O projeto Choro na 
Praça, aprovado pela Lei 
Municipal de Incentivo 
à Cultura e apoiado 
pela Portonave, foi 
desenvolvido com o 
objetivo de disseminar o 
gênero musical chorinho, 
de maneira gratuita, por 
Navegantes. Os músicos 
Giovanni Sagaz, Maykow 
Santos, Ricardo Dominguez 
e Alessandro Bandeira 
formaram o grupo 
Aperta o Passo e levaram o som de seus 
instrumentos a diversas apresentações pela 
cidade. Piano, teclado, contrabaixo, violão, 
pandeiro, percussão e clarinete fizeram 
a alegria dos espectadores ao serem 
tocados pelos músicos que, com o projeto, 
resgataram a cultura popular brasileira de 
mestres do chorinho como Pixinguinha, 

Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, 
Noel Rosa, entre outros.

A última apresentação do projeto Choro 
na Praça foi realizada no Centro Integrado 
de Cultura no dia 9 de dezembro e reuniu 
diversas pessoas na praça em frente ao Ferry 
Boat, em uma tarde de muita música e alegria. 

realizadas durante o dia. Já durante 
as noites, o público conferiu diversos 
shows gratuitos no Centro Integrado 
de Cultura. 

Além destas atrações, o Coral do 
Instituto Portonave, formado por 
colaboradores e liderado pelos 
professores Maykow Santos e 
Alessandro Bandeira, foi convidado 
a se apresentar na abertura do festival.

O operador de equipamento  
sênior Diego Buba participou  
no início de novembro da 
12ª edição do GP Summer Sprint Triathlon, 
em Balneário Camboriú. A prova consistia 
em 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 
5 km de corrida. Buba concluiu a prova em 
1h10, conquistando o 2º lugar no pódio em 
sua categoria.

PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 9   •   Nº  80   •   N0VEMBRO/DEZEMBRO 201610



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

ABRH Itajaí realiza programa  
de networking na Portonave

Nova CIPA da Portonave é empossada 

CASAMENTO

Nascimento

Lucas Roberto Fucelini Zaguetti (RH) casou-se com Natália 
Nunes Santos (Manutenção) em 21/10/2016

Diego de Souza Marinho (Iceport) casou-se com Andressa 
Sandrieli de Souza Sena Marinho em 19/10/2016

Anderson Maier (Manutenção) foi pai de Felipe Maier em 
15/11/2016

Gilberto Silva (Operacional) foi pai de Ana Luiza da Costa Silva 
em 09/11/2016

Márcio Fernando Bugai (Manutenção) foi pai de Ana Júlia Bugai 
em 28/10/2016

Olga Emanuele Spielmann (Faturamento) foi mãe de Leonardo 
Henrique Vieira em 28/10/2016

André Koch (Iceport) foi pai de Fernanda Gonçalves Koch em 
23/10/2016

Edson Fragoso dos Santos (Manutenção) foi pai de Lorenzo 
Teodoro Fragoso em 19/10/2016

A nova Comissão 
Interna de 
Prevenção a 
Acidentes de 
Trabalho (CIPA) 
da Portonave 
tomou posse no 
dia 31 de outubro. 
Os colaboradores 
eleitos e indicados 
assumem a gestão 
2016-2017 e passam 
a contribuir 
com as ações de 
segurança do 
Terminal. Cleison 
Romeu Henrique, 
controlador 
instrutor, foi 
indicado pela 
Diretoria para 
assumir a 
presidência, e os 
colaboradores 
elegeram Vanderlei 
Vieira, controlador 
de carga júnior, 
para a vice-
presidência. 

No dia 26 de outubro, a Associação 
Brasileira de Recursos Humanos 
Seccional Itajaí esteve na Portonave 
promovendo mais um encontro do  
Pronet – Programa de Networking.  
O programa tem o objetivo de proporcionar 
troca de experiências profissionais e 
fortalecer os contatos entre os associados. 

Durante o evento, os visitantes puderam 
conhecer um pouco a respeito das 
práticas de desenvolvimento em RH da 
Portonave, além de dialogar acerca dos 
desafios da área. Mais de 30 profissionais 
participaram do encontro, que foi o 
terceiro realizado em 2016.  

Nome Cargo

Cleison Romeu Henrique Presidente
Vanderlei Vieira 1º Titular – Vice-presidente
Luana Nasato Silva Secretária
Marcelo Felipe Dias 2º Titular
Anderson Fusinato 3º Titular
Ruanna Bartelt 3º Titular
Anderson A. Costa Silva 1º Suplente
Jotaci da Silva 1º Suplente
Thiago de Oliveira 2º Suplente
Luis Carlos Possamai 2º Suplente
Sidnei Manoel Ferreira 3º Suplente
Marcos André Ullirsh 3º Suplente
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Obrigada por estar ao nosso lado por mais um ano, colaborando para que cada operação seja realizada com a 
qualidade que nos torna únicos. Desejamos que este Natal seja repleto do amor e carinho da sua família e que 
em 2017 possamos continuar juntos, alcançando novas realizações e grandes conquistas. Boas Festas!

Chegou a hora de celebrar
ao lado daqueles que fazem
tudo valer a pena.   


