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O segmento portuário que ao longo do último ano se mostrou resiliente apesar da
crise começou 2021 aquecido e apontando boas perspectivas. Em fevereiro, atingimos
o recorde de volume movimentado em um único mês e, neste ambiente de elevada
competição, fomos também destaque por seguirmos como o terminal de contêineres
mais produtivo do país segundo a ANTAQ. Estes marcos são extremamente relevantes,
principalmente no atual contexto econômico, e isso nos motiva ainda mais a seguir
olhando para frente, atentos às oportunidades, sempre com eficiência, inovação e
segurança.Esperamos que a tendência de crescimento se mantenha e que possamos
acompanhar este ritmo acelerado do mercado adequando os nossos hábitos para
que, juntos, possamos reduzir os efeitos da pandemia e preservar a saúde de todos.
Outro enorme avanço observado nos últimos meses foi a consolidação das manobras
na nova bacia de evolução, proporcionando maior flexibilidade, reduzindo
tempo e superando as restrições que tínhamos até então. Experimentamos
um momento de elevada ocupação de pátio e crescimento de volume. Quando
uma situação assim se impõe, é determinante termos a capacidade de análise
dos impactos, realinhamento no planejamento, ação rápida e adequação dos
procedimentos para que possamos fazer frente à demanda, mantendo o elevado
padrão de qualidade e segurança. Com o comprometimento de todos e trabalho
conjunto, seremos capazes de otimizar a operação sem comprometer a cultura de
segurança que deve nos guiar em qualquer situação. Fechamos também um ano
sem acidentes com afastamento na Iceport onde o gerenciamento das condições
de riscos, as ações preventivas e a integração de toda a equipe foram essenciais.
Parabenizamos e esperamos que esta condição se mantenha por muito tempo.
Assim, com o apoio de todos os nossos profissionais, manteremos forte a nossa
cultura, teremos capacidade e disposição para adaptar a rotina, desenvolver novas
habilidades e impactar de forma positiva a comunidade. Independentemente
do cenário do mercado e das incertezas, seremos sempre demandados a inovar,
desenvolver novos projetos e planejar os próximos
anos. E, assim, consolidar a nossa empresa como
referência no segmento de atuação, com um time
focado na estratégia, capacidade e determinação
para transformar.
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COMERCIAL

Nova Bacia de Evolução supera 300 MANOBRAS
Pouco mais de um ano após a realização da primeira manobra na nova Bacia de Evolução do Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes, foi
alcançada, no dia 27 de janeiro, a marca de 300 giros realizados na nova Bacia. O navio a completar este feito foi o CMA CGM JACQUES
JUNIOR, que operou na Portonave.
A nova área de manobra possibilitou aos portos de Itajaí e Navegantes receberem navios gigantes, de até 350 metros de comprimento com
48 metros de largura, o que mantém o Complexo Portuário competitivo. De maio a dezembro de 2020, 62 “gigantes” atracaram na Portonave.
Em 31 de maio do ano passado, ocorreu a atracação do primeiro grande navio, do armador Evergreen - o Ever Laurel, medindo 334,9 metros
de comprimento e 45,8 metros de largura (boca). Em 16 de junho, o Terminal recebeu o maior navio que já navegou na Costa Brasileira, o APL
Paris, de 347 metros.

Justiça restabelece cobrança
do SSE pela Portonave
Em decisão liminar proferida no dia 12 de fevereiro, a
Justiça Federal (DF) restabeleceu o direito da Portonave de
ser remunerada pelos serviços de segregação e entrega de
contêineres prestados aos terminais e recintos alfandegados
– chamado SSE.

CASA CHEIA
Imagem registra a atracação simultânea de três navios no cais da
Portonave, no dia 26 de janeiro, sendo duas das embarcações com
quase 300 metros de comprimento. Além do CMA CGM JACQUES
JUNIOR, que realizou a manobra de número 300 na nova Bacia de
Evolução e tem 299,89 metros, atracaram MATHILDE SCHULTE,
com 188,85 metros, e TUCAPEL, com 299,96 metros.

A Portonave ajuizou ação após decisão provisória do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que, em 3
de fevereiro, acatou recurso de um terminal retroportuário
e determinou a suspensão da cobrança do SSE até o final
do processo. Na decisão do dia 12, a Juíza Adverci Rates
Mendes de Abreu, da 20ª Vara Federal, destacou que já existe
regulação setorial (da ANTAQ) que autoriza expressamente
a cobrança, além de haver uma posição já consolidada pelo
Judiciário favorável a ela.
Para a Portonave, a decisão liminar foi acertada, pois a
suspensão da cobrança pode gerar desregulação prejudicial
do mercado portuário, uma vez que legitima tratamento antiisonômico em um setor marcado por intensa concorrência.
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CAPA

Portonave tem fevereiro histórico
com 100 mil TEUs movimentados
Depois de bater 95 mil TEUs em dezembro do ano passado, a Portonave superou 100 mil TEUs movimentados em um único mês. A nova
marca histórica de movimentação mensal do Terminal foi conquistada em 26 de fevereiro, durante a operação do navio E.R Canada. O
segundo mês do ano fechou com 102.524 TEUs. Para completar, janeiro de 2021 representou o melhor janeiro já registrado na história do
Terminal – 80.594 TEUs – um crescimento de 33% se comparado ao mesmo mês de 2020.
O resultado positivo se refletiu nos números do Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes também – que fechou com movimentação
histórica de 1,4 milhão de TEUs. A Portonave representou 62% do total movimentado. A conclusão da primeira fase das obras da nova Bacia
de Evolução contribuiu para estes números. Só o Porto de Navegantes recebeu, em 2020, 62 “gigantes” – navios com mais de 306 metros de
comprimento que giraram na nova área.
Em dezembro, o Gate do Terminal também quebrou seu próprio recorde, com o registro de 2.599 caminhões, em um único dia. Sua melhor
marca era do dia 10 de dezembro (2.349 veículos) e, antes disso, de junho de 2018 (2.267 veículos). A média de caminhões em um único dia, no
Terminal, é de 1.600. Esse aumento representa mais produtos e insumos entrando e saindo do país, um reflexo também dos bons números de
movimentação de contêineres registrados nos últimos meses.
Mesmo com o cenário da pandemia mundial, o setor portuário não parou e se mostrou essencial, tanto para o abastecimento das indústrias,
supermercados, hospitais e insumos para o consumo interno em geral, quanto para o envio de produtos e matérias-primas para outros
países. As importações, que no início da pandemia até a metade do ano passado tiveram queda, se recuperaram nos últimos meses e
mantêm tendência positiva. As exportações, que representaram 35% do total de movimentação da Portonave em 2020, também seguem em
crescimento, impulsionadas pela madeira e frango congelado.
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Liderança no ranking de
produtividade da ANTAQ
A Portonave é o terminal portuário com maior produtividade média por navio
entre os portos brasileiros pelo segundo ano consecutivo, segundo informação
divulgada no dia 1º de março, no Anuário Estatístico da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ) 2020. O Porto de Navegantes aparece na
liderança com 100 contêineres por hora.
A produtividade média é calculada somando o total de movimentos (cada
contêiner é um movimento) divididos pelo total de horas de operação. O Porto
de Navegantes possui níveis de produtividade semelhantes aos principais
portos do mundo e detém, desde 2014, o recorde sul-americano de produtividade
por navio, quando foi atingida a média de 270,4 movimentos por hora.

Confira as conquistas e recordes já alcançados em 2021:
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*Janeiro e fevereiro 2021 = 183.122 TEUs
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ESPECIAL DIA DO TRABALHADOR PORTUÁRIO

Dia do Trabalhador Portuário
tem ação especial com mascote
da Portonave
Todos os anos, a Portonave homenageia seus profissionais no dia 28 de janeiro, quando
se comemora o Dia do Trabalhador Portuário e do Comércio Exterior. Em 2021, apesar
de todas as limitações impostas pela pandemia do Coronavírus, a data também foi
lembrada. Os trabalhadores do Terminal receberam de presente uma capivara de pelúcia
representando o mascote da empresa.
A ação repercutiu em dezenas de publicações feitas pelos próprios profissionais em suas
redes sociais. Confira alguns registros:
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CONCURSO ESCOLHE NOME PARA O MASCOTE
Dentro das ações em comemoração ao Dia do Trabalhador Portuário, a Portonave também promoveu um concurso
para que os trabalhadores sugerissem nomes para o mascote do Terminal. Urnas foram colocadas à disposição dos
profissionais e uma comissão avaliou as ideias apresentadas. Ao final do concurso, o nome vencedor foi Capivarildo e
os autores da ideia - Alex Sandro dos Santos e Ivo Aurélio Lapa - receberam um brinde.
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CORONAVÍRUS

Uma campanha veiculada pela Portonave em seus canais de comunicação no mês de janeiro esclareceu
fake news que circulam sobre as vacinas contra o Coronavírus. Confira algumas verdades e mentiras
sobre elas:
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SEGURANÇA

CIPA da Portonave
e da Iceport
avaliam suas
atuações
A Portonave e a Iceport são empresas que se preocupam com
a saúde, segurança e bem-estar de seus profissionais e, por
isso, cumprem a Norma Regulamentadora nº 5, do Ministério
do Trabalho e Emprego. A NR 5 estabelece diretrizes para
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A
comissão formada em eleição anual tem como objetivo a
prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a
preservação da vida e a promoção da saúde.
Em conjunto com o Serviço Especializado de Segurança
e Medicina do Trabalho (SESMT), do Departamento de
Segurança, a CIPA atua por meio de seus membros ou “cipeiros”,
que são os próprios profissionais (titulares e suplentes), que
dividem a função voluntária com suas atividades.
Reeleita como presidente para a segunda gestão consecutiva,
Ana Paula Martins de Souza destaca a importância da CIPA
na Iceport. “Reflete que estamos no caminho certo, não só
na minha gestão, mas nas anteriores. Conseguimos dar
continuidade a todos os projetos pré-definidos pelos membros
e colaboradores.”
A Presidente da Cipa Portonave, Alexsandra Marques, destaca
os temas que vêm sendo tratados na sua gestão. “A prevenção
é um trabalho em equipe a todo momento. É fundamental que
os colegas cobrem e orientem uns aos outros para evitarmos
riscos e acidentes. Temos como exemplo o uso dos EPIs. E no
cenário atual de pandemia, o uso da máscara que previne
o contágio da COVID-19. Um profissional pode orientar e
fiscalizar o outro para a segurança de todos. Assim, mantemos
o ambiente seguro e fortalecemos a cultura de prevenção.”
Outra tema apontado é a condução dos veículos e a
operação dos equipamentos, que devem ser realizadas com
responsabilidade e concentração. “Há riscos não só para quem
os conduz, mas também para quem está ao redor. Os condutores
e operadores possuem responsabilidades, como a importância
de respeitar a sinalização e seguir os procedimentos de
verificação dos itens de segurança: iluminação, sirene de
marcha ré, mangueiras hidráulicas, níveis de óleo, cinto de
segurança etc. Lembrando que o uso do cinto de segurança
salva vidas”, enfatiza Alexsandra.
Sempre que necessário, os profissionais podem entrar em
contato com os cipeiros em seu departamento ou por e-mail
(cipa@portonave.com.br e cipa@iceport.com.br) para relatar
situações de possíveis riscos ou sugerir melhorias.
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Cipa Portonave
NOME

FUNÇÃO

ÁREA

Alexsandra Marques

Presidente

Suprimentos

Alexandre José Odeli

Vice-Presidente Manutenção Mecânica

Juciele Hoffmann

Secretária

Contabilidade

Cristiane Ermínia Inácio

Titular

Comunicação

Ricardo Evaristo Correa

Titular

Comercial

Marcelo Felipe Dias

Titular

Operação de Equipamentos

Steve Richard Vaz

Suplente

RH

Alexandre de Souza

Suplente

Operação de Navio

Cristiano Lacava

Suplente

Operação de Navio

Rafael Malaquias

Suplente

Operação de Navio

Felipe Eduardo da Costa

Suplente

Gate

Ademilton Gonçalves Magalhães

Suplente

Manutenção Civil

NOME

FUNÇÃO

ÁREA

Ana Paula Martins de Souza

Presidente

Garantia da Qualidade

Marcos V. M. Vieira da Silva

Vice-Presidente Operação

Alice Aparecida Varela

Secretária

Logística

Alcinei Antonio Romão

Titular

Manutenção

Ronaldo Carvalho

Titular

Manutenção

Arminda de Souza

Suplente

Logística

Cipa Iceport
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SEGURANÇA

Câmara Frigorífica encerra 2020

sem acidentes com afastamento
No mês de janeiro, a Portonave comemorou uma importante conquista: sua
Câmara Frigorífica (Iceport) encerrou o ano de 2020 sem acidentes de trabalho
com afastamento. Até o dia 18 daquele mês, o acumulado já era de 662 dias
consecutivos sem esse tipo de ocorrência. Um café da tarde foi oferecido aos
profissionais da Iceport e gestores, com todos os cuidados para garantir a
prevenção ao Coronavírus.
A conquista resulta de diversas iniciativas para o aperfeiçoamento da cultura
da segurança no dia a dia das equipes e também do comprometimento de cada
profissional ao observar os procedimentos de segurança em suas rotinas de trabalho.
O supervisor de Operações da Iceport, Bruno Vargas, comentou a marca alcançada.
“Quando a saúde e a segurança no trabalho são encaradas como prioridade em uma
empresa, os profissionais se sentem mais valorizados e, consequentemente, realizam
melhor suas atividades. A segurança é pauta diária na Iceport e foi imprescindível a
colaboração de cada um, o comprometimento, empenho, dedicação e conscientização da
equipe, sempre atenta às orientações da segurança e seguindo os procedimentos implantados.
Esse resultado demonstra que os esforços coletivos funcionam de maneira positiva, trazendo
bem-estar a todos. Parabenizo toda a equipe pela excelente marca!”. Um vídeo disponível no
canal da Portonave no Youtube traz outros depoimentos sobre essa conquista.

Zero Acidentes de Trabalho com Afastamento é possível!
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Livro sensibiliza
crianças sobre
importância
dos oceanos e
problemática do lixo
A Secretaria de Educação de Navegantes recebeu no mês de fevereiro cem unidades do livro
Mar de Soluções, para serem distribuídos gratuitamente às escolas da rede municipal de
ensino. A obra aborda de forma lúdica a importância dos oceanos, a problemática do lixo no
mar, com enfoque principalmente nos resíduos plásticos, e soluções simples que estão ao
alcance de todos.
A publicação faz parte do projeto Somos do Mar, patrocinado pela Portonave e que, antes da
pandemia, circulava pelo litoral brasileiro com atividades gratuitas de educação ambiental.
Com as restrições impostas pelo Coronavírus, o casal Diulie Tavares e Rafael Langella,
idealizadores do projeto, buscaram uma forma alternativa de fazer sua mensagem continuar
chegando até crianças e adolescentes. Assim, surgiu o Mar de Soluções, com todas as suas
ilustrações feitas e pintadas à mão por Diulie. “Estávamos rodando o Brasil com o projeto
itinerante, quando veio o Coronavírus. Adaptamos o roteiro do espetáculo para seguir
levando nossa mensagem adiante. O final dessa história pode ser um grande começo, com
os leitores se tornando guardiões das praias, mares e oceanos!”, comenta Diulie.

Coleta seletiva:
faça a sua parte
Um dos aspectos mais importantes
do controle ambiental das atividades
do Terminal é o adequado processo
de tratamento e disposição final dos
resíduos gerados. A Portonave segue
todas as disposições legais e parâmetros
estabelecidos pelos órgãos ambientais
na segregação, armazenamento e
disposição final de cada tipo de resíduo
gerado e prioriza o encaminhamento
para reciclagem. Todas as instalações
do Terminal são atendidas por
coleta seletiva, com contentores
específicos para os diferentes tipos de
resíduos. É muito importante que os
profissionais e parceiros que adentram
as instalações da Portonave façam
a sua parte na correta destinação
do lixo. Mais informações sobre a
geração de resíduos na Portonave
podem ser encontradas no Relatório de
Sustentabilidade 2019, disponível para
consulta no site da empresa.
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FIQUE POR DENTRO

Segurança da
informação em pauta
A primeira temporada de boas práticas de cyber security da
Portonave – Hacker Rangers foi concluída e a segunda temporada
já tem data para começar: 22 de março. Ao todo, serão quatro
temporadas de quizzes semanais que capacitam os profissionais do
Terminal, de forma lúdica e divertida, na prevenção e identificação
de ataques cibernéticos.

Palestra Janeiro Branco

Os profissionais da Portonave assistiram, no dia 25 de
janeiro, a uma palestra que abordou o cuidado com a
saúde mental, como forma de aumentar a qualidade de
vida. A palestra foi ministrada pela psicóloga Anna Julia
Reis, do Sesi, e faz parte de uma ação do Janeiro Branco.
É importante lembrar que o cuidado com a saúde mental
e a reflexão sobre ela não devem se restringir ao mês de
janeiro. Quem cuida da mente, cuida da vida!

Para Jardel Fischer, gerente de TI e responsável pela campanha,
o formato estimula a competição pelo aprendizado. “Proporciona
dinâmicas divertidas e eficientes se comparado a treinamentos
convencionais. Desde dezembro, tivemos 12 treinamentos e mais
de 380 ciberatitudes registradas (riscos ou sugestões apontadas
pelos participantes), o que demonstra o engajamento e a
preocupação dos colaboradores”.
Ao final da temporada, os três participantes com maior pontuação
recebem troféus e prêmios. Os treinamentos são obrigatórios
e fazem parte das ações de adequação da Portonave à Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD). “O cuidado deve partir de
cada usuário, pois uma ação inadequada pode colocar em risco
toda a empresa. Por isso a importância dos treinamentos e sua
obrigatoriedade. Quem não foi premiado na primeira temporada
não precisa desanimar. Logo iniciamos a segunda temporada, com
novos games”, destaca Jardel.

Papo sobre uniformes
A estilista Kamille Cunha, responsável por redesenhar
os uniformes administrativos da Portonave, realizou
duas palestras online para falar sobre este trabalho aos
profissionais do Terminal. Os encontros aconteceram nos
dias 27 e 28 de janeiro.

JÁ CURTIU A PORTONAVE?
Curta nossas páginas nas redes sociais e fique por dentro!
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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) 12: Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
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 13 – Ação contra a mudança global do clima
As mudanças climáticas afetam o meio ambiente e todas as pessoas, em
especial aquelas em situação de maior vulnerabilidade social nos países em
desenvolvimento. Projeções indicam um aumento de 3° C na temperatura
terrestre até o final do século XXI. O ODS 13 busca mobilizar os atores
capazes de promover as mudanças necessárias para impedir que essa e
outras projeções preocupantes se tornem realidade.
AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 13 SÃO:

COMO PODEMOS AJUDAR?
Toda ação que resulte na
preservação
dos
recursos
naturais, na redução da emissão
de gases na atmosfera e em
um consumo mais sustentável
dos recursos contribui para
o combate às mudanças
climáticas. Alguns exemplos
do que pode ser feito: plantio
de árvores, adoção de meios de
transporte sustentáveis, compra
de alimentos orgânicos de
produtores locais e destinação
correta de resíduos. Diversas
ações da Portonave estão
alinhadas a esse objetivo, como
a adoção do Ecocopo para
evitar o consumo de plástico
descartável e a doação de mudas
de árvores para os profissionais
realizarem o plantio em suas
casas e comunidades.

•

Promover mecanismos para a criação de capacidades para o
planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos
países menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens,
comunidades locais e marginalizadas

•

Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos
partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
do Clima para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões
por ano até 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades
dos países em desenvolvimento, no contexto de ações significativas
de mitigação e transparência na implementação; e operacionalizar
plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio de sua capitalização,
o mais cedo possível

•

Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade
humana e institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e alerta precoce à
mudança do clima

•

Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais

•

Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em
todos os países
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PASSOU POR AQUI

Legislativo na Portonave
O diretor-superintendente Administrativo, Osmari de Castilho
Ribas, recebeu, em 26 de janeiro, os vereadores eleitos para a
legislatura 2021-2024 de Navegantes. Sete dos 10 parlamentares
participaram da visita. Eles puderam conhecer o trabalho e os
projetos desenvolvidos pelo Terminal.

De olho no meio ambiente
Em 22 de janeiro, a Portonave foi visitada pelo novo Superintendente
da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegantes –
FUMAN, Marcos Zaleski de Matos. Ele foi recebido pela equipe
de Segurança e Meio Ambiente do Terminal. Na ocasião, foram
debatidos assuntos relacionados à possibilidade de parcerias para
projetos público-privados.

MEDLOG Navegantes

Comunicação em foco

No dia 29 de janeiro, foi a vez de uma equipe da Portonave visitar
um parceiro para troca de experiências. Profissionais do Terminal
estiveram na MEDLOG Navegantes para saber um pouco mais
sobre empilhadeiras de vazio, equipamento em processo de
aquisição na Portonave.

A nova secretária de Comunicação da Prefeitura de Navegantes,
Juliana Machado Garcia, conheceu a Portonave em 28 de janeiro.
Ela foi recebida pelo Gerente Comercial, Rodrigo Gomes, e pela
equipe de Comunicação da empresa. Juliana pôde conhecer
melhor a Companhia, seus projetos sociais e ações desenvolvidas
em Navegantes.
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INSTITUTO PORTONAVE
ESPAÇO DE LEITURA

Vamos falar sobre a importância
do antirracismo?

A dica desta edição é para ser aproveitada junto aos pequenos! Para
a professora Sherol dos Santos, a educação antirracista ajuda na
valorização da identidade e da trajetória dos diferentes povos que
formam um país: “É uma valorização da diversidade, daquilo que
distingue os grupos raciais, mas não os hierarquiza. Uma educação
antirracista é aquela que entende que vivemos em uma sociedade
racista, em que as relações entre as pessoas são pautadas também
a partir do lugar social e racial que elas ocupam, e se preocupa em
preparar indivíduos que possam se colocar contra esse sistema,
gerador de maior desigualdade”.

crespo é de rainha (Bell Hooks); Bucala: a princesa do Quilombro
do Cabula (Davi Nunes); Amoras (Emicida e Aldo Fabrini);
Meninas negras (Madu Costa e Rubem Filho); O pequeno príncipe
preto (Rodrigo França); Menina bonita do laço de fita (Ana Maria
Machado e Claudius); O reino perdido de Odara (Danielle Ferreira)
e As lendas de Dandara (Jarid Arraes).

Pensando na formação de uma sociedade mais justa e igualitária,
seguem algumas indicações de livros infantis antirracistas: Meu

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal
Bibliotecária CBR14/771

É importante lembrar que o gosto pela leitura e pelo conhecimento
devem ser incentivados em casa, com o apoio e o exemplo dos pais
e/ou responsáveis.

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

•

Roni Paulo Carvalho (Manutenção) foi pai de Alice Carvalho, em
11/02/2021.

•

Valdisnei Moreira dos Santos (Manutenção) foi pai de Gabriel
Moreira dos Santos, em 26/11/2020.

•

•

Wesley Fernandes da Silva Ribeiro (Gate) foi pai de Miguel de
Souza Ribeiro, em 29/12/2020.

Robson Rodrigo Fernandes (Manutenção) foi pai de Laura Nunes
Fernandes, em 13/02/2021.

•

•

Maylon Roberto Teixeira (Operação) foi pai de Pedro Henrique
Teixeira, em 30/12/2020.

Bruno Leonardo da Costa Vargas (Operação) e Mariana de
Oliveira Régis Vargas (RH) foram pais de Miguel Régis Vargas, em
18/02/2021.

•

Robson Machado (Segurança) foi pai de Pedro Henrique Pardo
Machado, em 26/12/2020.

•

Roberto Vergílio Borges Filho (Planejamento) e Danielle da Silva
Ferreira Borges (RH) foram pais de de Heitor Ferreira Borges, em
16/01/2021.

CASAMENTOS
•

Alex Sandro dos Santos (Operação) e Tatiana Izabel Áurea da
Silva (Administrativo) casaram-se no dia 17/12/2020.

•

Tiago Pedro dos Santos (Operação) casou-se com Maiara Maria
dos Santos no dia 24/02/2021.

•

André Felipe Martins (Gate) foi pai de Antony dos Santos Martins,
em 29/01/2021.

•

Douglas Fernandes Pacheco (Manutenção) foi pai de Joaquim
Pacheco, em 30/01/2021.

•

Ricardo Luís do Nascimento (Operação) formou-se Tecnólogo
em Logística, em 19/11/2020.

•

Ellen Garcia (Comunicação e Marketing) foi mãe de Helena
Garcia D’Agostini, em 09/02/2021.

•

Julierme da Fonseca Dias (Almoxarifado) formou-se Tecnólogo
em Processos Gerenciais, em 18/12/2020.

FORMATURAS
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