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Portonave comemora
13 anos de operação
e de conquistas
Período registrou importantes feitos, mesmo
diante de um cenário adverso trazido pela
pandemia do Coronavírus

PÁGINA 3

TERMINAL CONDUZ OPERAÇÃO DO
PRIMEIRO CAÇA GRIPEN DA FAB

PÁGINA 4

BRAZEX 2 INICIA COM NOVA ROTA
PARA AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
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Neste mês de outubro, comemoramos 13 anos de operações, em meio a um momento
complexo e desafiador para garantir a segurança de todos e a sustentabilidade do
negócio. Diante deste cenário, ganha ainda mais relevância a necessidade de manter
um diálogo amplo, transparente e um ambiente onde a equipe possa interagir, por
meio dos canais adequados, e discutir abertamente sobre as metas, indicadores,
oportunidades de melhoria e os resultados esperados. A nossa jornada não pode se
distanciar do direcionador estratégico mesmo em momentos de crise.

8 ESPECIAL ANIVERSÁRIO
Trabalhadores comemoram em
família os 13 anos da Portonave

Em suma, as empresas que conseguirem se manter alinhadas aos seus planos e objetivos
estratégicos de longo prazo seguirão em evidência, seguras, agregando valor e criando
oportunidades de desenvolvimento.
Contudo, o cenário atual exige um esforço conjunto, que inclui a mudança de hábitos
e onde somos desafiados a desenvolver as nossas atividades profissionais em uma
situação diferente. No contexto atual, a postura de cada profissional tem uma forte
influência e deve compreender também os aspectos pessoais, observando rigorosamente
as regras de segurança e prevenção à propagação do vírus. Neste momento, a postura
pessoal não pode estar dissociada e precisa, mais do que nunca, incorporar o discurso
corporativo das medidas de proteção.

10 SEGURANÇA
Primeira SIPAT online engaja
mais de 500 trabalhadores

Vamos seguir em frente, conscientes do nosso papel e prontos para nos adaptarmos
a novas demandas que possam surgir ao longo do caminho. Vivemos um momento
diferente, mas não podemos perder o dinamismo e capacidade de superação. Para
que isso aconteça, é essencial contarmos com a proatividade de cada profissional,
dispostos a adquirir novas habilidades, seguir atualizados e assumir o protagonismo
que sempre foi a marca do nosso time.
Destaco e agradeço a todos os integrantes da CIPA, que com muita energia encontram
espaço para apoiar e propor procedimentos no sentido de fortalecer a cultura de
segurança. Com atitude, pragmatismo e compartilhando os mesmos valores, teremos uma
empresa mais segura, diversa, inclusiva e eficiente. A cada ano, com a participação de
todos, conseguiremos manter a nossa empresa eficiente, com o olhar no desenvolvimento
sustentável e destaque no segmento portuário. O papel dos
nossos profissionais será sempre determinante para a condução
das atividades empresariais com inovação, elevado padrão de
produtividade e melhoria contínua.

12 CORONAVÍRUS
Portonave segue investindo em
prevenção contra a Covid-19

Parabéns a todos e muito obrigado pela dedicação.
Vamos lá!
OSMARI DE CASTILHO RIBAS

Diretor-superintendente administrativo
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Durante a pandemia do Coronavírus, as edições serão bimestrais. Assim que possível, voltarão a ser mensais.
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portonave.com.br

COMERCIAL

PORTONAVE
faz operação do primeiro Gripen da FAB
Foi a Portonave quem recebeu, no dia 20 de setembro, o primeiro
caça Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB). O protótipo tem
cerca de 15 metros de comprimento e 8 metros de largura e foi
transportado inteiro no porão de um navio, da Suécia ao Brasil.
Após o desembaraço aduaneiro, a aeronave foi conduzida pela
equipe da Portonave e pela FAB até o Aeroporto de Navegantes,
na madrugada do dia 22. O caça fez o trajeto entre o porto e o
aeroporto puxado por um trator especial. Agora, deve passar por
testes no país. Toda a operação foi acompanhada por técnicos da

Saab, fabricante da aeronave, que desenvolve tecnologias para
defesa militar e segurança civil, com sede na Suécia. Esse foi seu
primeiro caça feito para a FAB.
Apesar de ser um porto especializado em contêineres, a Portonave
tem expertise em cargas especiais, como o caça Gripen. O Terminal
mobilizou sua equipe para receber, com eficiência e segurança, o
equipamento militar. As tratativas duraram cerca de um ano e a
escolha da Portonave levou em conta a infraestrutura do porto e
sua proximidade com o Aeroporto.

Encontro de

GIGANTES
O Terminal recebeu, no dia 14 de outubro,
duas embarcações com mais de 306m de
comprimento. Foram os navios Paranaguá
Express e Seaspan Harrier, ambos com
330m de comprimento por 48m de boca.
Desde que a nova Bacia de Evolução do
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes
foi concluída, em abril deste ano, os
portos de Navegantes e Itajaí podem
receber embarcações com até 350m de
comprimento. Só a Portonave já recebeu
mais de 30 escalas de navios gigantes.
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COMERCIAL

LEGENDA
BRAZEX II - Sentido Sul
BRAZEX II - Sentido Norte
Portos

TERMINAL CONQUISTA
nova rota para América
Central e Caribe

Na madrugada de 24 de outubro, a operação do navio Mandalay
inaugurou o novo serviço BRAZEX 2 na Portonave. O Terminal
receberá semanalmente um dos cinco navios da nova linha de
longo curso, do armador CMA CGM, e será sua única escala no
Sul do país.
A rota tem destino à América Central e Caribe e compreende os
portos de Kingston (Jamaica), Port of Spain (Trinidade e Tobago),
Vitória, Santos, Navegantes, Vila do Conde, Caucedo (República
Dominicana) e San Juan (Porto Rico). Importante destacar que
Kingston tem função de hub port com conexões para Ásia, Europa
e América do Norte.
O novo serviço deve movimentar, na exportação, cargas de
madeira, alimentos e cerâmica. Para importação, as principais
cargas são plásticos e seus derivados, produtos químicos e
alumínio e derivados. Com isso, a Portonave soma agora nove
linhas para cinco continentes.

LÁ VEM O

TREM

No dia 6 de outubro, uma carga-projeto diferente chegou ao Terminal. Parecida com um
trem, tratava-se, na verdade, de uma máquina de manutenção ferroviária. O equipamento
da Harsco Rail foi importado pela trading Radac e será utilizado na manutenção de linha
férrea de metrôs. Sua operação foi mais uma demonstração da expertise da Portonave em
cargas especiais com tamanhos e dimensões diferenciadas.
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SEGURANÇA

Campanha conscientiza sobre
papel de agente OEA
No mês de outubro, uma campanha conscientizou os profissionais do
Terminal sobre a importância da parceria entre os agentes OEA e a
Receita Federal do Brasil (RFB) na segurança de cargas. A campanha foi
inspirada em um material informativo elaborado e divulgado pela Receita,
com o objetivo de mostrar na prática como o programa tem auxiliado
na melhoria das condições de segurança nos recintos. Graças a essa
parceria, ocorrências envolvendo práticas ilícitas em portos e aeroportos
já puderam ser inibidas, como tráfico de drogas e de armas e contrabando.
A Portonave é um agente OEA – Operador Econômico Autorizado e um de
seus compromissos é manter vigilância atenta no Terminal e comunicar
à RFB qualquer irregularidade. Vale lembrar que todos que trabalham
para a Portonave, sejam profissionais próprios ou prestadores de serviço,
têm seu papel na proteção das cargas, das instalações do Terminal e das
pessoas que nele estão resguardadas. É preciso estar atento e comunicar
imediatamente ao CCOS qualquer atitude suspeita, como: movimentação
de bolsas, malas e pacotes na área alfandegada; pessoas circulando entre
pilhas de contêineres ou manuseando contêineres e lacres fora das áreas
de vistoria; veículos em lugares inadequados, etc.

SAIBA MAIS:

O que é um agente OEA?
São empresas certificadas no Programa Operador
Econômico Autorizado, da Organização Mundial
das Aduanas. Esse programa foi criado para tornar
as fiscalizações nas aduanas mais ágeis e modernas,
mas ao mesmo tempo mais rigorosas e seguras.
No Brasil, ele é normatizado pela Receita Federal.
Para ser certificada, a Portonave precisa operar
em conformidade com requisitos de segurança e
obrigações tributárias e aduaneiras.

QUEM TEM PARCEIROS,
NUNCA ESTÁ SOZINHO!
OEA

AUTORIDADE

O seu alerta nos ajudará
a rastrear possíveis
irregularidades. Toda
informação é importante.
Obrigado pela parceria!

Nossos profissionais
estão atentos a
qualquer ação suspeita.
Conte conosco!

Ao observar
qualquer
irregularidade,
comunique o CCOS
imediatamente.
Assim, nossas
equipes
responsáveis
podem transmitir
as informações
necessárias à
Receita Federal.
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CAPA

Portonave celebra
aniversário e conquistas
Terminal alcança importantes feitos em ano atípico,
marcado pela pandemia

No dia 21 de outubro, a Portonave completou 13 anos de
operação e esse aniversário teve um sabor diferente: de gratidão
e de superação. Devido à pandemia do Coronavírus, o Terminal
passou os últimos meses operando em um cenário adverso. O
engajamento dos seus profissionais e parceiros, mesmo diante
de condições atípicas trazidas pela pandemia, não deixou o Porto
parar e foi além: manteve o seu funcionamento com importantes
conquistas.

A operação do Terminal representa ainda cerca de 45% do total
arrecadado em Imposto Sobre Serviço (ISS) pela Prefeitura
Municipal de Navegantes. E a Companhia tornou-se uma das
principais empregadoras locais, gerando cerca de mil postos de
trabalho diretos e, estimados, outros três mil indiretos, além de
atrair a instalação de outras empresas para a região. O PIB de
Navegantes passou de R$ 500 milhões em 2007 para quase R$ 4,1
bilhões em 2017, segundo dados do IBGE.

Uma delas foi o recebimento dos primeiros grandes navios após a
entrega da primeira fase da nova Bacia de Evolução do Complexo
Portuário de Itajaí e Navegantes. Em 31 de maio, ocorreu a
atracação do primeiro gigante: o Ever Laurel, do armador
Evergreen, medindo 334,9 metros de comprimento e 45,8 metros
de largura (boca). Em 16 de junho, outra importante marca: o
recebimento do maior navio que já navegou na Costa Brasileira,
o APL Paris, de 347m. O porto já operou mais de 40 escalas de
gigantes com a nova Bacia, até outubro.

O Porto contribui também com a economia e o desenvolvimento
nacional ao manter os investimentos, mesmo em um cenário de
crise. Em setembro, por exemplo, investiu R$ 16,6 milhões na
compra de 25 novas Terminals Tractors e duas empilhadeiras
movidas a bateria de lítio. A aquisição visa ao aumento de
eficiência, segurança e confiabilidade das operações, o que deve
consolidar ainda mais a Portonave como referência no segmento
portuário. Em 2019, a Companhia ficou em primeiro lugar em
produtividade no ranking da ANTAQ.

A operação do Terminal não é importante apenas para o comércio
exterior e para o abastecimento de mercados. A Portonave cumpre
relevante papel como propulsora de desenvolvimento econômico
e social, especialmente na região em que atua. Em 2019, destinou
cerca de R$ 2 milhões a projetos nas áreas da cultura, educação,
saúde e esporte.

Os ganhos em produtividade e excelência são acompanhados de
um controle rigoroso dos aspectos ambientais, garantindo uma
atuação sustentável. Só em 2019, a Portonave investiu R$ 1,6 milhão
em gestão ambiental. O Terminal também é apoiador oficial do
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável “Vida na Água” (ODS
14) da ONU e patrocina uma série de ações e projetos ligados à
preservação dos mares e rios.
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CAPA

Linha do Tempo
MAIO 2001
contrato de adesão com o
Ministério dos Transportes

OUTUBRO 2005
inicia a construção
do Terminal

21 DE OUTUBRO DE 2007
Terminal entra em operação com
o recebimento do primeiro navio:
o MSC Uruguay
MARÇO 2009
certificação ISO 9001
– Câmara Frigorífica
(Iceport) entra em operação

MARÇO 2008
certificação ISPS CODE da Organização
Marítima Internacional da ONU

ISO 9001
ISO 9001

ISO 14001

OUTUBRO 2013
título Operador Portuário do Ano,
concedido pelo Lloyd’s List Global Awards

OUTUBRO 2014
recorde sul-americano de produtividade
por navio: 270,4 movimentos por hora

JULHO 2015
ampliação do Terminal, dobrando
a capacidade estática do pátio
para 30 mil TEUs
OUTUBRO 2018
certificação OHSAS 18001
(Saúde e Segurança do Trabalho)

JUNHO 2010
certificação ISO 14001

ABRIL 2016
certificação de Operador Econômico
Autorizado - OEA (1º porto do Brasil a obter)
ISO ISO OHSAS
9001 14001 18001

ISO ISO
ISO
9001 14001 45001

MARÇO 2020
alcançada a marca de 8 milhões
de TEUs movimentados

NOVEMBRO 2019
certificação ISO 45001
(Saúde e Segurança Ocupacional)
MAIO 2020
atracação do primeiro navio com mais de
306m de comprimento, o Ever Laurel, que
inaugura a nova Bacia de Evolução do
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes

JUNHO 2020
recebimento do maior navio de
contêineres que já navegou na Costa
Brasileira, o APL Paris, com 347m de
comprimento e 45,2m de largura (boca).

*TEU: unidade de medida equivalente a um
contêiner de 20 pés

A Portonave
em números

45%
+ de 6,9 mil
navios atracados

8,3 milhões

de TEUs movimentados

de market share
em Santa Catarina
(Fonte: Datamar, Jan-Ago 2020,
importação+exportação cheios)

986

profissionais diretos
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ESPECIAL - ANIVERSÁRIO PORTONAVE

Profissionais
comemoram
em família os
13 anos da
Portonave
Um desafio na celebração dos 13 anos da Portonave
foi achar uma forma de comemorar a data à altura,
mas mantendo todos os cuidados de prevenção ao
Coronavírus. A solução encontrada para garantir a
festa foi enviar à casa de cada trabalhador uma happy
box: uma caixa contendo bolo, salgadinhos, docinhos,
suco e itens de decoração, como balões e faixa. Dessa
forma, os profissionais puderam montar a própria
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festa em casa e celebrar a data com suas famílias.
Ao todo, foram entregues 900 happy boxes, em 12
cidades. Os trabalhadores aderiram à ideia e postaram
em suas redes sociais imagens da festa em casa. A ação
rendeu quase 290 postagens nas redes, além de muitas
mensagens de agradecimento e alegria com o brinde
recebido. Confira alguns registros dessa grande festa:

VOCÊ É PARTE DESSA HISTÓRIA!
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SEGURANÇA

PRIMEIRA SIPAT ONLINE ENGAJA MAIS DE

500 TRABALHADORES

Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho abordou comportamento seguro, qualidade de vida e saúde mental
Entre os dias 5 e 9 de outubro, a Portonave realizou mais uma
edição de sua Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho – SIPAT e, pela primeira vez, em formato online. Devido
à pandemia do Coronavírus, as palestras e encontros que fazem
parte da programação aconteceram de forma virtual, para evitar
aglomerações e o risco de disseminação da Covid-19.
Para Márcio Bugai, supervisor de Manutenção Mecânica e presidente
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Portonave –
CIPA, o maior desafio em realizar o evento online foi garantir a
adesão dos trabalhadores, desafio este que foi superado, já que a
SIPAT contou com a participação de mais de 500 profissionais e um
alto engajamento nos encontros. “Tivemos centenas de feedbacks
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positivos nos vídeos e o pessoal interagiu muito com os temas
abordados. Nossa preocupação era manter a qualidade que o evento
teve nos anos anteriores e acredito que as barreiras foram quebradas e
pudemos levar informação com qualidade a todos que participaram”.
Nas semanas anteriores à SIPAT, campanhas orientaram as equipes
sobre como participar do evento e acessar as salas virtuais. A
Portonave também disponibilizou pontos de acesso e de suporte
para os profissionais que tivessem dificuldade em se conectar por
meios próprios aos encontros, inclusive com tablets e fones de
ouvido para os que desejassem. Os principais temas da edição foram
ergonomia, atividade física, alimentação saudável, comportamento
seguro e higiene mental.

SEGURANÇA

Nova gestão CIPA
No dia 30 de outubro, ocorreu a transição da gestão
da CIPA. A Comissão agora será presidida pela
supervisora de Compras Alexsandra Marques.
Segundo ela, o trabalho que vem sendo desenvolvido
terá continuidade, mantendo também o foco de atenção
sobre a prevenção ao Coronavírus. “O maior desafio é
despertar ainda mais o interesse dos profissionais pela
prevenção, por isso também a SIPAT é tão importante,
pois a conscientização é uma maneira eficaz de
reduzir as taxas de acidentes de trabalho e de doenças
ocupacionais”, comenta Alexsandra.

Conheça a nova composição da CIPA, para a gestão 2020/2021:
Presidente		

Alexsandra Marques

Vice-Presidente		

Alexandre Jose Odeli

Secretária		

Juciele Hoffmann

1º Titular		

Cristiane Ermínia Inácio

1° Titular		

Ricardo Evaristo Correia

2° Titular		

Marcelo Felipe Dias

1° Suplente		

Steve Richard Vaz

1º Suplente 		

Alexandre de Souza

2º Suplente		

Cristiano Lacava

2º Suplente		

Rafael Malaquias

3º Suplente 		

Felipe Eduardo da Costa

3º Suplente 		

Ademilton Gonçalves Magalhães
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CORONAVÍRUS

Portonave segue
investindo em
prevenção
Na última edição da Express, noticiamos a aquisição de duas
câmeras térmicas para medição de temperatura e verificação do
uso correto da máscara nas pessoas que acessam o Terminal e a
Câmara Frigorífica da Portonave. Os investimentos na prevenção
ao Coronavírus não param e a empresa adquiriu também um
gerador de ozônio para a desinfecção de ambientes, superfícies
e equipamentos. O ozônio é ativo contra vírus, bactérias, fungos,
germes, esporos, cistos, protozoários e outros agentes infecciosos.
Foram realizadas ainda algumas adaptações no refeitório, no
auditório e em outras áreas comuns do Terminal para assegurar a
distância mínima entre seus usuários.
Todas as outras medidas preventivas já divulgadas seguem
mantidas, como as restrições a reuniões e visitas, o regime de
home office para grande parte da equipe administrativa e o
acompanhamento pela equipe de saúde dos funcionários com
sintomas gripais ou que pertençam aos grupos de risco.

NÃO É PORQUE VOCÊ
CANSOU DA PANDEMIA,
QUE O VÍRUS FOI EMBORA!
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL – SÉRIE ODS

ODS: o que temos
a ver com isso?

Na última edição, apresentamos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Nesta edição, continuamos a
apresentação dos 17 objetivos que compõem a Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas (ONU).
A Portonave é signatária do Movimento ODS Santa Catarina e apoiadora oficial do ODS 14,
que visa à conservação e ao uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos.

ODS 11 – Tornar as cidades e os assentamentos humanos
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
O ODS 11 almeja cidades mais inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes a desastres e
eventos incomuns. Suas metas envolvem mobilidade urbana, urbanização de favelas, gestão
de resíduos, preservação da cultura e redução de impactos ambientais, bem como a redução
de mortes e outros prejuízos humanos e materiais decorrentes de catástrofes.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 11 SÃO:

COMO PODEMOS AJUDAR?
Há iniciativas simples que podem
contribuir para o alcance das metas
do ODS 11. Mutirões de limpeza
e de melhoria de praças, praias
e outros espaços públicos são
ações que apoiam esse Objetivo. A
construção de hortas comunitárias
e a implementação de coleta
seletiva em empresas e espaços
comunitários também são boas
dicas de como se engajar na prática
com o ODS 11.

•

Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível,
e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

•

Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão
dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.

•

Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para
o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, em todos os países.

•

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.

•

Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir
as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água,
com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.

•

Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão
de resíduos municipais e outros.

•

Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres
e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

•

Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional
e regional de desenvolvimento.

•

Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos
integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e
desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento
holístico do risco de desastres em todos os níveis.

•

Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes,
utilizando materiais locais.

PORTONAVE EXPRESS • ANO 13 • Nº 121 • SETEMBRO E OUTUBRO 2020 13

FIQUE POR DENTRO

Pacto contra a corrupção
A Portonave agora é uma das signatárias do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupção, um compromisso voluntário de empresas privadas e públicas para a promoção
de um mercado mais íntegro e ético. Como signatária, a Portonave tem a responsabilidade
de divulgar a legislação brasileira anticorrupção para seus stakeholders, bem como vedar
qualquer forma de suborno e primar pela transparência de informações e colaboração em
investigações, quando necessário. Esse é o primeiro passo da Companhia em busca do Selo
Pró-Ética 2021, uma iniciativa do Instituto Ethos e da Controladoria Geral da União.

Tarrafa Cultural
Fique de olho! Um novo projeto apoiado
pelo Instituto Portonave vai movimentar a
cultura na cidade de Navegantes. O projeto
Tarrafa Cultural promoverá manifestações
artísticas, cursos online e apoio aos artistas
locais, valorizando elementos da cultura de
Navegantes, como a pesca e o artesanato.

ODS na Prática
No mês de setembro, a Portonave realizou
a semana ODS na Prática, que divulgou
maneiras simples de todos contribuírem
com o alcance dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU.
A programação contou com uma live da
psicóloga Candice Nascimento, sobre
saúde mental.

Saúde em pauta
Nos meses de outubro e novembro, o Terminal promoveu ações de conscientização voltadas ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul.
Palestras online abordaram a importância do auto cuidado e da prevenção.

Iluminação do Terminal durante o Outubro Rosa.
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Profissional vestindo a camiseta
em alusão ao Novembro Azul.

INSTITUTO PORTONAVE
ESPAÇO DE LEITURA

Dicas de leitura para a quarentena
Ler deve ser algo divertido, tornando-se um hábito para a vida toda. Os benefícios da leitura
são incríveis, como estimular a criatividade, ampliar o vocabulário e o conhecimento, aprimorar
a escrita, desenvolver o poder de concentração e o pensamento crítico. Pensando nesses
benefícios, segue uma dica de leitura para aproveitar o período de quarentena.

A fórmula da felicidade (Mo Gawat - Executivo Google)
Mo Gawat, engenheiro bem sucedido e alto executivo do Google, estava cansado
de se sentir infeliz apesar do sucesso profissional e financeiro. Partindo do
princípio de que os seres humanos foram criados para serem felizes e utilizando
o raciocínio lógico habitual à sua profissão, ele desenvolveu um algoritmo
com base no entendimento de como o cérebro processa a alegria e a tristeza,
encontrando, literalmente, uma fórmula para a felicidade. Alguns anos depois,
entretanto, a vida o colocou à prova com a morte precoce e repentina de seu filho
Ali, um jovem inspirador e adorável. Como parte de sua recuperação diante da
perda que enfrentou e como forma de homenagear Ali, Mo traçou para si a meta
mais ambiciosa de sua vida: compartilhar a fórmula e ajudar a maior quantidade
possível de pessoas a encontrarem a felicidade permanente. Em A fórmula da
felicidade, ele nos mostra, de forma simples e concreta, o que devemos fazer para
encontrá-la e nunca mais perdê-la de vista, não importando quais obstáculos
enfrentemos. O livro, que começou a ser escrito em 2014, já conquistou milhares
de leitores e adeptos em mais de 20 países em todo o mundo.

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

O Espaço de Leitura da Portonave é um projeto do Instituto Portonave de
Responsabilidade Social e seu acervo é composto por doações. Faça parte deste
time. Compartilhe o prazer da leitura doando livros também.

Até a próxima e boa leitura!

DATAS ESPECIAIS
NASCIMENTOS
•

Camila Tecla Oliveira Felisbino Cabral (Gate) foi mãe de Samuel Felisbino Cabral, em 13/10/2020.

•

Giovani da Silva Garcia (Operação) foi pai de Agatha Machado Garcia, em 06/10/2020.

•

Leandro Tamazzia (Operação) foi pai de Arthur Tamazzia, em 27/08/2020.

•

Lucas José Nascimento de Souza (Gate) foi pai de Bryan Riquelme de Souza, em 15/09/2020.

•

Maurício Ferreira da Silva Júnior (Manutenção) foi pai de Maria Antonella da Silva, em 08/09/2020.

•

Renato Ramos Damasceno (Operação) foi pai de Renato da Cunha Damasceno, em 17/09/2020.

CASAMENTOS

FORMATURAS

•

Lauri Carlos Piva (Operação) casou-se com Karla Vieira, no dia
11/09/2020.

•

Adriano Monteiro (Operação) formou-se Tecnólogo em Gestão
Ambiental, em 19/06/2020.

•

Leandro dos Santos de Sousa (Operação) e Suelen de Oliveira
dos Santos (Logística) casaram-se no dia 23/10/2020.

•

Eduardo da Silva (Operação) formou-se Tecnólogo em
Logística, em 31/01/2020.

•

Marco Dionatan Lago (TI) casou-se com Jessica Aparecida
Berton, no dia 13/10/2020.

•

Leandro Gustavo Artner (Operação) formou-se Tecnólogo em
Logística, em 25/09/2020.

•

Tarsis Maciel Pereira (Administrativo) formou-se Bacharel em
Engenharia Civil, em 30/03/2020.

PORTONAVE EXPRESS • ANO 13 • Nº 121 • SETEMBRO E OUTUBRO 2020 15

