
ANO 13 • Nº 122 • NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020

INSTITUTO PORTONAVE LANÇA 
PROJETO TARRAFA CULTURAL 

TERMINAL VALORIZA PROFISSIONAIS 
COM AÇÕES NATALINAS

PÁGINA 14PÁGINAS 6 E 7

2020
VENTOS CONTRÁRIOS 
E SUPERAÇÃO
Navegando em mares agitados, mostramos que somos bons 
marinheiros. Enfrentamos a pandemia e conquistamos 
excelentes resultados



PA P O  E X P R E S S Í N D I C E

Esta revista é uma publicação da Portonave.

E X P ED I E NT E

E D I T O R I A L

8-9 SEGURANÇA
Brigada de Emergência destaca 
programa de treinamentos

COMPLIANCE
Palestra marca o 
Dia Internacional Anticorrupção
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A crise mundial instalada no ano que encerrou fez com que tivéssemos 
que nos adaptar rapidamente. O ambiente corporativo precisou 
equilibrar os potenciais efeitos da proliferação do vírus e se posicionar 
para que o processo operacional pudesse, priorizando a segurança, 
se manter efetivo. O novo cenário instalado exigiu gestão da crise, 
uma reavaliação dos projetos em desenvolvimento e como atingir os 
resultados com as novas condições impostas pela pandemia, que trouxe 
variáveis além das previstas. 

Contar com uma equipe preparada para lidar com cenários adversos 
foi fundamental para que o processo de adaptação fosse dinâmico e 
bem-sucedido. E, apesar do momento de incerteza, mantivemos a 
tendência de crescimento e resultados expressivos. Nesse contexto, com 
transparência e determinação, mesmo com condições mais restritas, foi 
possível estabelecer recorde de Gate e de movimentação mensal. Esses 
números são o resultado de um trabalho de uma equipe ágil e assertiva. 

E com essa postura, seguiremos no ano que se inicia. Debatendo ideias 
e avaliando oportunidades de melhorias, pois, em momento de crise, a 
reavaliação da estratégia precisa ser um exercício diário. 

Assim, contamos com o envolvimento de todos para superar o atual 
momento, observando as regras de segurança e prevenção. Outros 
desafios certamente virão ao longo do ano que começa e o importante é 
sempre trabalharmos com atenção, resiliência e sintonia. Em situações 
de crise é essencial manter a integração, a confiança e seguir firme na 
condução das atividades. 

Que todos tenham um 2021 seguro 
e de muitas realizações.
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Durante a pandemia do Coronavírus, as edições serão bimestrais. Assim que possível, voltarão a ser mensais.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

Ministério faz segunda visita
A Portonave também recebeu uma comitiva do Ministério da 
Infraestrutura no dia 2 de dezembro, formada por Fabio Lavor 
Teixeira, Diretor do Departamento de Novas Outorgas e Políticas 
Regulatórias Portuárias, Daniel Rodrigues Aldigueri, Coordenador 
Geral no Departamento de Novas Outorgas e Políticas Regulatórias 
Portuárias, e David Meister, Coordenador Geral no Departamento 
de Fomento e Desenvolvimento da Infraestrutura, que fazem parte 
da equipe que estuda o processo de desestatização do Porto de Itajaí. 
A visita teve o objetivo de conhecer o Terminal e sua participação 
no Complexo Portuário. Além dos Diretores da Portonave, Osmari 
de Castilho Ribas e Renê Duarte, o presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, Patrício Júnior, o CEO da Brasil 
Terminal Portuário (BTP), Ricardo Arten, e o Superintendente do 
Porto de Itajaí, Marcelo Salles, participaram do encontro.

Complexo Portuário recebe secretário do Ministério da Infraestrutura
No dia 05 de novembro, a Portonave recebeu, juntamente com representantes do Porto de Itajaí e APM Terminals, a visita do Secretário 
Executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O representante do Governo Federal conheceu a estrutura do Complexo 
Portuário de Itajaí e Navegantes, visitou o porto público e navegou pelo Rio Itajaí-Açu para conhecer os terminais a montante e o local da 
nova Bacia de Evolução. O secretário também esteve na Portonave e conheceu a infraestrutura do primeiro terminal portuário privado de 
contêineres do país. “Fechamos 2020 com cerca de 1,3 milhão de TEUs movimentados em um momento de crise. Ficamos felizes em mostrar 
ao governo federal o potencial da região”, comenta o Diretor-superintendente Administrativo da Portonave, Osmari de Castilho Ribas.

Prefeito eleito visita Terminal
No dia 8 de dezembro, a Portonave deu as boas-vindas ao prefeito 
eleito de Navegantes, Libardoni Fronza. Ele esteve no Terminal 
com o vice-prefeito, Wancarlos Wolinger Corsani, membros da 
equipe de transição, Ademir Campestrini e Ditmar Zimath, além 
do novo presidente da Associação Empresarial de Navegantes 
(ACIN), Verner Dietterle, e da vice, Renata Raup Borges Sorrato. A 
comitiva foi recebida pelo Diretor-superintendente Administrativo 
da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, e parte da equipe de 
gestores. Castilho apresentou os resultados da companhia em 
2020, as ações e projetos desenvolvidos e colocou o Terminal 
à disposição tanto do Executivo quanto do empresariado para 
continuar ajudando Navegantes a crescer.
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C A P A

A Portonave registrou no último bimestre de 2020 recordes 
na movimentação de contêineres e no Gate do Terminal. As 
marcas alcançadas têm um significado ainda maior dentro 
do cenário adverso como foi o ano de 2020, marcado pela 
pandemia do Coronavírus. Em novembro, foram movimentados 
93.897 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés), 
a maior movimentação em um único mês em seus 13 anos de 
operação. O acumulado do ano é de 798.504, um crescimento de 
16,7% em relação ao mesmo período de 2019. 

No mês de dezembro, foi a vez do Gate quebrar seu próprio 
recorde. Nos 10 primeiros dias do mês, houve quatro dias com 
registro de mais de 2 mil caminhões. Em 10 de dezembro, o número 
chegou a 2.349 veículos, superando a marca de 2.267 veículos 
registrada em junho de 2018. Em novembro, também houve dias 
em que mais de dois mil caminhões foram registrados. A média 
de caminhões que passam por 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.

Os resultados se devem a uma somatória de fatores puxados 
pela retomada do crescimento econômico – o PIB do Brasil no 
terceiro trimestre fechou em +7,7%. Mesmo com a pandemia, 
o setor portuário não parou e se mostrou essencial no 
abastecimento das indústrias e de insumos para o consumo 
interno e no envio de produtos e matérias-primas para outros 
países. As importações, que no início da pandemia até a metade 
do ano tiveram queda, se recuperaram nos últimos meses. As 
exportações, em destaque por causa do câmbio favorável, 
representaram 35% da movimentação de novembro do porto. 
O recebimento de seis escalas extras de navios naquele mês 
também contribuiu para o incremento da movimentação. 

A conclusão da primeira fase da Nova Bacia de Evolução, que 
possibilita aos portos de Itajaí e Navegantes receberem navios 
com até 350 metros de comprimento, foi mais um fator que 
colaborou com o crescimento. Desde maio, mais de 40 navios 
acima de 306 metros giraram no novo espaço de manobras, um 
trabalho que uniu esforços da Autoridade Portuária, Marinha, 
Praticagem e Governo do Estado para ser executado. 

PORTONAVE BATE RECORDES 
NO ÚLTIMO BIMESTRE DE 2020
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CONFIRA COMO FOI A MOVIMENTAÇÃO NO MÊS DE 
NOVEMBRO DE 2020 NO TERMINAL 

VOCÊ SABIA?

Para receber mais de 2 mil 
caminhões por dia no Terminal, é 
preciso agilidade e eficiência. Hoje, 
o tempo gasto por um caminhão 
para entrar no Terminal, pegar um 
contêiner ou descarregar um e sair 
do porto é de 22 minutos em média. 
“Aqui somos bem-atendidos, é muito 
bom e rápido”, comenta o motorista 
Sebastião Alberto Cavalheiro, de 
Xaxim, que trabalha com a Portonave 
há muitos anos. Paulo Rosa, de 
Balneário Camboriú, caminhoneiro 
desde 1974, comenta que os 
motoristas estão muito satisfeitos. “O 
pessoal do Gate é muito preparado, 
os guardas são educados, a operação 
também é muito boa. Eu peço 
que esta equipe continue sempre 
assim. É uma família e somos muito 
agradecidos”. Para Albino Demétrio, 
de Itajaí, “Os outros 
portos deveriam ter 
o mesmo padrão 
da Portonave. A 
eficiência aqui é 10! ”

60 navios 93.897 TEUs
Melhor movimentação desde o 

início das operações do Terminal

Produtividade

116 mph por navio

38,5 mph por STS

Movimentação de Gate Movimentação Total

39.700 caminhões (aproximadamente) 16,7% 
de crescimento, se 
comparado ao mesmo 
período de 2019 
(YTD Jan/Nov)
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A Portonave costuma realizar todos os anos uma Festa de Natal 
para seus profissionais e familiares. Em 2020, devido à pandemia 
do Coronavírus, o evento não foi realizado, como forma de 
prevenir a aglomeração de pessoas. Ainda assim, algumas ações 
foram feitas para que a data fosse celebrada após um ano de tantos 
desafios e superações. Além dos profissionais, a comunidade 
navegantina também foi agraciada. 

CESTAS DE NATAL
Cada trabalhador da Portonave recebeu uma cesta de Natal em 
casa. Confira alguns registros feitos pelos próprios profissionais 
em suas redes sociais, após receberem o presente.

Terminal agradece aos 
profissionais com ações natalinas

E S P E C I A L  N A T A L
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BRINDES
Os prestadores de serviço que trabalham no 
Terminal também receberam um brinde.

ILUMINAÇÃO
A figueira que fica na praça em frente à Portonave 
recebeu uma iluminação especial de Natal.

SOLIDARIEDADE
A comunidade também foi lembrada com a doação de cestas de Natal para famílias vulneráveis de Navegantes. 
A ação foi realizada com apoio do Projeto Façamos Juntos.
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Brigada de Emergência destaca treinamentos 
e formação de novos membros

Muitos processos da Portonave precisaram ser revistos e adaptados 
em 2020 devido à pandemia do Coronavírus. O programa de 
treinamento da Brigada de Emergência também precisou se 
adequar à nova realidade, mas sem comprometer a capacitação 
dos brigadistas. “Começamos 2020 com um planejamento muito 
bom de treinamentos e simulados e finalizaríamos o ano com a 3ª 
edição do Desafio dos Brigadistas. De repente, tudo mudou. Veio a 
pandemia e nos fez adiar planos. Apesar disso e da necessidade do 
distanciamento social, conseguimos formar novos membros e dar 
continuidade aos treinamentos mensais. Seguimos firmes em nosso 
propósito de ter uma Brigada de Emergência de qualidade”, comenta 
o Bombeiro Civil Luís Carlos Possamai, instrutor da Brigada.

S E G U R A N Ç A

O Supervisor de Segurança do Trabalho da Portonave, Felipe 
Erbs Borba, destaca a importância da Brigada de Emergência na 
atuação conjunta das equipes envolvidas no Plano de Controle de 
Emergência do Terminal. “A presença de um brigadista preparado 
e capacitado em uma situação de emergência pode ser vital para 
evitar um acidente, para preservar e até salvar uma vida. A Portonave 
e a Iceport, por meio de capacitação, treinamentos mensais e 
comprometimento dos instrutores, está desenvolvendo uma grande 
equipe, preparada para auxiliar nas demandas emergenciais do 
nosso complexo portuário.” O profissional que tiver interesse em 
participar do programa de treinamento da Brigada de Emergência 
pode obter mais informações no departamento de Segurança.
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S E G U R A N Ç A

Conheça os brigadistas que foram destaque em 2020:

Edmilson Custódio Teixeira
Pintor
Brigadista de Emergência Portonave 

Marllon Welington Fortunato
Operador de Movimentação JR

Brigadista de Emergência Iceport

“Sou colaborador da Portonave há 6 anos e com 
muito orgulho sou brigadista há 5 anos. Sou pintor do 
departamento Técnico Civil com muita honra e no meio 
do caminho surgiu a ideia de participar da Brigada. Minha 
intenção era usar essa formação na empresa, mas depois 
dos treinamentos e simulados aprendi muitas coisas que 
posso usar em emergências em meu trabalho e até mesmo 
fora da empresa e em casa. A Brigada contribuiu com 
muitos atos seguros no meu dia a dia. Nesses 5 anos, já atuei 
em três situações reais, duas de combate a incêndio e outra 
com utilização das técnicas de primeiros socorros, quando 
um ciclista foi atropelado por uma carreta na rotatória da 
Portonave. A Brigada também mudou minha vida quando 
usei os procedimentos de salvamento em minha sobrinha 
de 2 anos, que se engasgou com um pirulito. Usando as 
técnicas que foram passadas pelos Bombeiros Civis da 
Portonave e pela equipe da SMR que está sempre conosco 
eu salvei ela e vocês também salvaram ela. Então agradeço 
primeiramente a Deus e agradeço também à Portonave. 
Agradeço a todos os Brigadistas, Bombeiros e a todos do 
departamento de Segurança pela oportunidade.”

“Quando eu entrei para a Brigada da Portonave / 
Iceport foi por curiosidade e conhecimento pessoal 
e para auxiliar e dar apoio à empresa. Com o 
passar do tempo, passei a ter muito conhecimento 
sobre diversas áreas, não só sobre acidentes, como 
fraturas e primeiros socorros, mas também sobre 
diversos perigos e como podemos evitá-los. Essa 
experiência vou poder carregar até mesmo pra 
fora da empresa, quando algum acidente vier a 
acontecer. Entendo que os conhecimentos básicos 
de primeiros socorros todos deveriam ter, deveria 
ser disciplina desde a escola. Desde já, fico muito 
grato por ter isso em minha vida! Também gostaria 
de compartilhar que certa vez me acidentei de moto, 
quando já trabalhava na Iceport, e fui socorrido 
por uma pessoa. A atitude dessa pessoa foi muito 
importante na decisão de eu entrar na Brigada e 
poder ajudar o próximo.”
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LIGA!SE

Use máscara sempre

#juntossomosmaisfortes

Higienize as mãos

Pratique o
distanciamento social

O número de contaminações por Coronavírus está
crescendo mais entre os jovens, por ser um público
que se expõe sem cuidados.

E mesmo que você pegue a doença de forma leve, como se sentiria
se passasse ela pra alguem que você gosta e que é grupo de risco?

Apesar de não ser a regra geral, em alguns jovens a doença
pode se manifestar de forma grave e até levar à morte.

Pense nisso e faça a sua parte!

NÃO VAI ARRISCAR, VAI?

O dia 9 de dezembro é o Dia Internacional Anticorrupção. O 
tema sempre tem grande destaque na Portonave e é trabalhado 
em materiais e campanhas para conscientizar os profissionais 
do Terminal sobre a importância da integridade e da ética nos 
negócios. Neste ano, a Portonave convidou a advogada Patrícia 
Punder, especialista em compliance, para uma palestra virtual 
sobre o tema. Ela abordou a corrupção no Brasil e na internet, os 
movimentos para combater a corrupção, programas de compliance, 
conduta empresarial responsável, entre outros assuntos. 

Estiveram online assistindo à palestra cerca de 100 
profissionais e o conteúdo foi disponibilizado no Youtube, para 
que mais pessoas pudessem assisti-lo em outros momentos. “O 
objetivo de trazer essa palestra foi reforçar quão importante 
é a luta contra a corrupção e como cada um de nós faz parte 

C O M P L I A N C E

Palestra marca o 
Dia Internacional 
Anticorrupção

disso. A empresa só pode evoluir se todos juntos lutarem e tiverem 
consciência de que fazem parte de um todo, do qual corrupção e ações 
ilícitas não fazem parte”, comenta a advogada da Portonave Clarissa 
Falk. Além da palestra, foi feita uma campanha de comunicação 
reforçando a data. 

A Portonave é signatária 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, tem a responsabilidade de divulgar a legislação brasileira 
anticorrupção para seus públicos, 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 
Portonave em busca do Selo Pró-Ética 2021, uma iniciativa do Instituto 
Ethos e da Controladoria Geral da União. 

A personagem foi criada em 2019 para representar a 
Integridade, um dos valores fundamentais da Portonave. 
Desde então, ela vem estampando campanhas e 
materiais que abordam temas relacionados à ética, à 
honestidade e à transparência e que divulgam o código 
de conduta e a política antissuborno da empresa.

A Íntegra é acompanhada por outros “heróis” que 
simbolizam os demais valores da Portonave. De forma 
lúdica, eles reforçam conceitos importantes para uma 
atuação empresarial sustentável e responsável. 

Você conhece a Íntegra?

responsabilidade 
social

foco no cliente

valorização 
das pessoas

excelência
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Participação no CIDESPORT

Nos dias 26 e 27 de novembro, aconteceu o VII CIDESPORT – 
Congresso Internacional de Desempenho Portuário. A Portonave 
foi convidada a participar do evento com palestra e mediação. O 
Diretor-superintendente Administrativo, Osmari de Castilho Ribas, 
falou sobre a “Dinâmica do Mercado Portuário e a Competição no 
Setor”. A Assessora de Comunicação Melissa Aragão de Souza 
mediou o painel sobre a desestatização dos portos, com Fabio 
Lavor Teixeira, do Ministério da Infraestrutura, e Marcelo Salles, 
superintendente do Porto de Itajaí. 

Cibersegurança em pauta

O departamento de Tecnologia da Informação da Portonave está 
promovendo, desde o mês de dezembro, um treinamento para os 
profissionais do Terminal sobre cibersegurança, o Hacker Rangers 
– 1ª temporada de boas práticas de cyber security. Oferecido 
no formato de game e competição, o treinamento capacita os 
trabalhadores de forma lúdica e divertida para evitarem ataques 
cibernéticos e saberem como agir se identificarem uma tentativa de 
ciberataque. A competição vai até o mês de março.

Reflexões de fim de ano
Nos dias 15 e 16 de dezembro, o RH da Portonave promoveu palestras de integração e 
encerramento do ano para os profissionais e lideranças do Terminal. No dia 15, o tema 
abordado foi Vivência Integrativa 2020: Lições Aprendidas. No dia 16, foi a vez de 
gestores do Terminal refletirem sobre os desafios e resultados de 2020 e as perspectivas 
para 2021. O evento foi 100% online e estimulou os participantes a praticarem o abraço 
virtual, registrado na imagem.

Curta nossas páginas nas redes sociais e fique por dentro!
JÁ CURTIU A PORTONAVE?

O nosso profissional Valdisnei 
Moreira dos Santos, do Departamento 
de Manutenção, fez o parto do seu 
segundo filho em casa. Este evento 
surpreendente aconteceu no final do 
mês de novembro, a mãe e o bebê 
passam bem. O nome completo do 
neném é Gabriel Moreira do Santos e 
nasceu com 3k200 e 49cm.

Pai herói
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ODS: o que temos 
a ver com isso?
Na última edição, apresentamos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11: 
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 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 12 – Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis
O ODS 12 busca uma mudança nos padrões de consumo e de produção, como base para o 
desenvolvimento econômico e social sustentável. Esse objetivo envolve eficiência energética, 
uso racional de recursos naturais, infraestrutura sustentável e acesso a serviços básicos. 
Suas metas também passam pela informação e pela transparência e responsabilização dos 
consumidores de recursos naturais.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 12 SÃO:
• Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o consumo 

exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias 
nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses 
subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, 
tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países 
em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu 
desenvolvimento de maneira que proteja os pobres e as comunidades afetadas 

• Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento 
sustentável para o turismo sustentável que gera empregos, promove a cultura e os 
produtos locais 

• Apoiar países em desenvolvimento para que fortaleçam suas capacidades científicas e 
tecnológicas rumo a padrões mais sustentáveis de produção e consumo 

• Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante 
e conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia 
com a natureza 

•  Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e 
prioridades nacionais 

•  Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar 
práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios 

•  Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso 

•  Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, 
de acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar 
seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente 

•  Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de 
alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita 

•  Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais 

•  Implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e os países 
desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento

COMO PODEMOS AJUDAR?

Contribuir com o ODS 12 começa 
por cada um de nós, quando somos 
responsáveis no uso dos recursos 
naturais, como água e energia 
elétrica, por exemplo. Empresas 
e organizações em geral também 
têm importante papel, quando 
adotam modos de produção 
e operação mais sustentáveis. 
Outras ações que colaboram com 
este ODS é promover palestras 
sobre consumo consciente, 
campanhas para substituição 
de copo plástico por canecas e 
oficinas de aproveitamento de 
materiais recicláveis. A Portonave 
tem uma importante iniciativa que 
contribui diretamente com o ODS 
12: o Ecocopo. Com ele, o Terminal 
já deixou de consumir mais de 
3 milhões de copinhos plásticos 
descartáveis desde 2015.

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I O A M B I E N T A L  –  S É R I E  O D S
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Com o objetivo de promover e valorizar a cultura de 
Navegantes, o projeto Tarrafa Cultural, realizado pelo 
Instituto Portonave de Responsabilidade Social, deu início 
às suas primeiras ações. O projeto pretende movimentar a 
cultura no município com manifestações artísticas e cursos 
online, apoiar artistas locais e realçar elementos da cultura de 
Navegantes, como a pesca e o artesanato. 

O projeto é aprovado junto ao Ministério de Turismo – 
Secretaria Especial de Cultura, por meio da Lei de Incentivo 
à Cultura – Lei Rouanet. As ações já iniciadas são acessíveis 
a todos. Estão sendo oferecidas aulas de dança e oficinas 
de canto. Para participar, basta acessar as redes sociais do 
Instituto Portonave no Instagram e Facebook. Lá, é só clicar 
no link disponível e se cadastrar nos cursos de interesse.

O artista visual Rafael Lemmas transformou o muro da 
Portonave, na Avenida Portuária Vicente Coelho, em uma 
verdadeira obra de arte. O painel de grafite faz parte de 
uma das atividades do projeto Tarrafa Cultural, realizado 
pelo Instituto Portonave de Responsabilidade Social. O 
trabalho do artista usou elementos associados à cultura de 
Navegantes, que remetem à pesca e ao mar. Os desenhos 
foram inspirados no tema “Minha Vida no Mar”.

Tarrafa Cultural é 
lançado e oferece 

dança e canto

Painel de grafite 
no muro da 

Portonave 

I N S T I T U T O  P O R T O N A V E

14 PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 13  •   Nº  122  •   NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020



E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

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!

I N S T I T U T O  P O R T O N A V E

Portal Domínio Público

NASCIMENTOS

CASAMENTOS

FORMATURAS

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

• Vanderson Cardoso Ferreira (Operação) foi pai de Melissa de 
Souza Cardoso, em 01/12/2020.

• Douglas Tiago Custódio Maciel de Souza (Manutenção) foi pai 
de Liz Fernanda de Souza, em 29/11/2020.

• Diego Siqueira (Operação) foi pai de Helena Moser Siqueira, em 
10/12/2020.

• Eduardo Henrique Cunha (Operação) foi pai de Felipe Cunha, em 
24/11/2020.

• 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.

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

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

• Gian Alex Branco Souza (Operação) casou-se com Telma 
Josiane Amaro Souza, no dia 30/09/2020.

• Julierme da Fonseca Dias (Suprimentos) casou-se com Deise 
Francine Corrêa no dia 25/11/2020.

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal 
Bibliotecária CBR14/771

• Rafael de Maria (Operação) formou-se Tecnólogo em Logística, 
em 18/09/2020.

• Edson Gonçalves (Mecânica) formou-se Tecnólogo em 
Processos Gerenciais, em 18/08/2020.

• Jorge do Nascimento Júnior (TI) formou-se Tecnólogo em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em 06/05/2020.

• Melchíades de Souza Paes Leme Júnior (Operação) formou-se 
Bacharel em Teologia, em 30/10/2020.

• Leonardo Souza Alves (Operação) formou-se Tecnólogo em 
Logística, em 11/12/2020.

• Bárbara Brenda Sousa (Segurança) formou-se Tecnólogo em 
Gestão Ambiental, em 19/06/2020.

A leitura deve ser parte da nossa vida. Ela nos ajuda a construir 
conhecimento e a compreender o mundo. Que tal aproveitar a dica 
desta Express e colocar a leitura em dia? 

O Portal Domínio Público coloca à disposição de todos uma 
biblioteca virtual. O objetivo é promover amplo acesso às obras 
literárias, artísticas e científicas em diferentes formatos: textos, 
sons, imagens e vídeos. As obras lá disponibilizadas são de domínio 
público* ou tiveram sua divulgação devidamente autorizada. Elas 
constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal e abrangem 
romances, poesias, literatura infantil, entre outros gêneros.

Com isso, o Portal contribui com o desenvolvimento da educação e 
da cultura e com a construção da consciência social, da cidadania e 
da democracia no Brasil. 

Ficou interessado? Basta acessar o link do Portal Domínio Público e 
buscar os títulos de seu interesse: 

  http://www.dominiopublico.gov.br/

* domínio público: é uma expressão usada para dizer que uma obra pode 
ser reproduzida, distribuída, traduzida, publicada ou adaptada sem a 
necessidade de autorização.
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