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O relatório estatístico divulgado recentemente pela ANTAQ (Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários), nos destaca como o segundo maior em movimentação 
de contêineres e com a maior evolução no primeiro semestre quando comparado 
ao mesmo período do ano anterior. Resultado muito expressivo, considerando que 
atuamos em um mercado altamente competitivo e, neste momento, em um cenário 
atípico provocado pela pandemia mundial do Covid-19.

Isto tem exigido bastante esforço e dedicação de todos os nossos profissionais, que 
têm demonstrado uma enorme capacidade para se adequar às atuais circunstâncias, 
atender as demandas diárias e com muita disposição para alcançar resultados 
cada vez melhores.

Seguimos com a tendência de crescimento, o que reforça a necessidade de 
alinhamento da estratégia com toda a equipe, ampliar a visão, adequar os processos 
internos e otimizar os recursos disponíveis. Vivemos também um momento de 
aprendizado para lidar com os desafios atuais, expandir a nossa participação e 
manter o padrão de qualidade que nos destaca no segmento portuário. 

Dentro deste contexto, observando as tendências e com a participação de todos, o 
planejamento e inovação devem ser vistos como uma maneira de garantir a nossa 
competitividade. Portanto, precisamos pensar na estratégia de negócios com uma 
visão otimista, preservando um ambiente de trabalho seguro e considerando que 
todo o nosso time tem um papel fundamental nessa discussão.

Neste sentido, estarmos cada vez mais alinhados com a estratégia vai contribuir para 
alcançarmos os nossos objetivos e a consolidar a nossa participação de mercado. A 
estratégia assumida em conjunto vai nos propiciar, por meio das pessoas, a perceber 
e nos antecipar a movimentos do mercado de forma rápida e eficaz, e assim manter 
a vantagem competitiva da organização. 

Será necessário estar preparado para navegar, 
fortalecendo, treinando e desenvolvendo equipes. Tenho a 
convicção de que com a participação de todos vamos seguir 
nesta trajetória ascendente. Continuaremos aproveitando 
as oportunidades e iremos cada vez mais longe. 

Parabéns a todos!!! Obrigado.

OSMARI DE CASTILHO RIBAS
Diretor-superintendente administrativo
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C O M E R C I A L

TOP 5 MAIORES PORTOS E TERMINAIS 
EM MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES
Estamos na lista dos cinco maiores portos e terminais no Brasil 
em movimentação de contêineres no primeiro semestre de 
2021, segundo informação divulgada pela Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ), em agosto. Em comparação 
com o mesmo período do ano passado foram somados 660.099 
TEUs, com produtividade média de 103,9 mph por navio e volume 
aproximado de Gate de aproximadamente 43 mil caminhões em 
julho, com picos de 2.500 caminhões/dia. O terminal privado 
lidera com 9,2% de participação no total movimentado no 
país, com crescimento de 42,1%, sendo significativos 91% de 
navegação de longo curso.

NAVIO YM TIPTOP PASSOU PELA PRIMEIRA 
VEZ POR NAVEGANTES

LÍDER DE MOVIMENTAÇÃO NO SUL DO PAÍS, 
SEGUNDO DATAMAR

Embarcação que operou pela primeira vez no Complexo Portuário 
de Itajaí, atracou na Portonave no dia 14 de julho. Com capacidade de 
12.726 TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés), o navio do 
Armador Yang Ming mede 332 metros de comprimento e 48,2 metros 
de largura. O YM TIPTOP, além de ser um navio “newborn”, possui a 
maior capacidade em TEUs que o Porto de Navegantes já operou.

A Portonave figurou como líder na movimentação de contêineres na 
região Sul do país e conquistou o terceiro lugar no ranking nacional, 
conforme o Datamar. A menção, válida nos segmentos de importação 
e exportação, destaca os números expressivos como 142.799 TEUs 
na importação, um crescimento de 68,84%, e a movimentação 
151.741 TEUs na exportação, o que representa 25,63% mais cargas 
em comparação ao mesmo período do ano passado. O Porto de 
Navegantes permanece na liderança em Santa Catarina e Paraná 
desde 2017 e, atualmente ( janeiro-maio), com 37% de Market Share.

ICEPORT CONQUISTA CERTIFICAÇÃO 
ISRAELENSE PARA EXPORTAÇÃO DE CARNE
A Câmara Frigorífica – Iceport – foi habilitada para exportar 
carne bovina para Israel. Até então o país não reconhecia 
entrepostos, apenas plantas eram habilitadas. Após passar por 
um processo de indicação do Governo Brasileiro, foi submetida 
a documentação e constatou-se o cumprimento dos protocolos 
exigidos para a atividade. A Iceport ocupa uma área de 50 mil m² 
e tem capacidade estática de armazenagem de 16 mil posições 
pallets e uma antecâmara com 13 docas para recebimento e 
expedição de mercadorias. Ela é totalmente automatizada e 
possui seis transelevadores, oferecendo maior capacidade 
operacional com melhor acuracidade na gestão do estoque. 

Segundo o gerente operacional da Iceport, Bruno Vargas, 
a decisão por automatizar as instalações serviu para atrair 
cargas com alta rotatividade. “Nós temos que ter capacidade de 
manuseio e competitividade, mas com menos trabalho alocado.” 
O espaço também oferece os serviços de armazenagem para 
contêineres em Depot e transporte, totalmente gerenciado por 
uma equipe de profissionais capacitados e motivados.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Portonave patrocina novos atletas nas modalidades 
surf e triathlon
O empenho, a dedicação e os bons resultados de Alexandre Augusto e Diego Buba no surf e no triathlon, respectivamente, despertou o olhar 
da Portonave para estes grandes talentos. E eles não fazem a diferença apenas nos esportes, também são profissionais que contribuem com 
o trabalho da Portonave. Eles agora são os novos atletas patrocinados pela empresa, em acordo firmado recentemente. E nós, da Express, 
conversamos com eles para saber como têm sido a rotina como colaboradores do porto e atletas. Confira!

Alexandre Augusto, operador de equipamentos RTG, atua 
há 11 anos na Portonave. É surfista há 25 anos e já participou de 
diversas competições. A mais marcante foi o Circuito Paulista, em 
2000, quando ficou entre os quatro melhores.

“A gente que é da área do surf treina no período da manhã. Como 
meus horários são diversificados, varia muito. Quando meu turno 
é à noite ou à tarde eu treino de manhã e quando trabalho de 
manhã aí eu treino à tarde. Eu tenho uma alimentação regrada para 
acompanhar o ritmo do corpo. Acho que o sono é uma das coisas 
mais importantes que temos que ter para manter o corpo humano, 
penso que 85% da nossa evolução do corpo requer o sono. Então pra 
mim isso é prioridade. Meus momentos de lazer com a família são 
na hora do treino, eles sempre me acompanham. Ser patrocinado 
pela Portonave é um trabalho de sonho, onde eu realizo um sonho 
que é poder ser patrocinado pela firma para praticar um esporte que 
eu tanto gosto e poder fazer o que mais amo dentro da Portonave.” 

Diego Buba, operador de equipamentos STS, atua há 14 anos 
na Portonave. Pratica triathlon há 7 anos, tendo iniciado em 
competições menores. Já esteve em duas provas do IronMan 70.3. 

“Como trabalho por turno, vou alternando os horários dos treinos 
conforme minha escala de trabalho. Treino praticamente todos os 
dias, intercalando treinos de corrida, ciclismo e natação. Duas a três 
vezes na semana, os treinos são combinados. Em algumas semanas 
tenho um day off para recuperação muscular. Quando tenho uma 
prova, direciono o treinamento para ela. No caso do triathlon, os ciclos 
de treinamento duram cerca de cinco meses e se intensificam com a 
proximidade do evento. Sempre mantenho uma alimentação saudável. 
Entretanto, como são treinamentos que exigem maior esforço físico 
e consequentemente um maior gasto energético, é preciso adotar 
uma alimentação mais direcionada para o período de treinamento. 
O sono é um importante regulador do nosso metabolismo, por isso 
tento manter um mínimo de horas de sono por dia. Para mim, é uma 
grande responsabilidade estar representando uma empresa como a 
Portonave. O patrocínio representa a confiança e o reconhecimento 
da empresa com meu trabalho e comprometimento. Me sinto feliz e 
honrado em poder representar uma empresa que acredita e incentiva 
o esporte entre os seus colaboradores. Espero servir de exemplo para 
meus colegas de trabalho, mostrando que é possível conciliar a nossa 
rotina com o esporte.” 
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Outro exemplo da Portonave, que já teve a oportunidade de ser 
patrocinado pela empresa e que também atua há 8 anos no porto, 
é o surfista e operador de equipamentos RTG Wagner Cardoso. 
São mais de 24 anos sobre as pranchas, dominando as ondas que 
encontra nos mares. Para ele, uma das competições mais marcantes 
da sua carreira foi a Portonave Surf Pro Navegantes, em 2019. 

Wagner Batista Cardoso - “Sempre que tem ondas dou um 
jeito de treinar, nem que seja por uma hora, pra não perder o preparo e 
deixar as manobras no pé. Não sou muito radical com a alimentação, 
como de tudo, mas sem exageros, só tirei da minha vida bebida 
alcoólica e refrigerantes, também evito frituras. Como trabalhamos 
em turnos o nosso sono é bem conturbado, mas graças a Deus, mesmo 
durante o dia quando preciso dormir, eu durmo bem. Busco sempre 
que possível equilibrar tudo isso e manter os momentos de lazer 
com a família. Para quem compete e precisa de auxílio com estadia, 
alimentação, locomoção, inscrição, é extremamente importante 
ter esse apoio, mas vindo da empresa onde você trabalha, que não 
é do segmento do esporte que pratico, é muito mais gratificante e 
inspirador. Não pretendo parar nunca com o surf. Enquanto Deus me 
der saúde pra isso, lá estarei: remando e surfando.”

Além dos profissionais atletas, a Portonave também tem 
apoiado nos últimos anos o surfista Elias Figue Diel, e, neste 
ano, reafirmou o seu compromisso com o atleta.

Elias Figue Diel, é surfista há mais de 30 anos e 
professor de yoga. Participou em 2016, 2017, 2018 e 2020 do 
Mundial ISA de Surf Adaptado, na Califórnia, conquistando 
três medalhas de prata e uma de bronze. Atualmente é 
considerado o terceiro melhor surfista do mundo na sua 
categoria. De 7 a 11 de dezembro, ele estará no Campeonato 
Mundial de Parasurf Olímpico, em Pismo Beach, Califórnia, 
em busca da medalha de ouro.

“A minha rotina consiste na prática diária de yoga, depois 
dou aulas e na sequência pego onda, vou surfar. O surf pra 
mim é minha vida, meu estilo de vida, minha terapia. A 
minha saúde física e mental depende de eu estar mantendo 
meu surf em dia. Mesmo com a pandemia não parei de pegar 
onda e de ter contato com o mar, porque a minha saúde 
depende disso. Quanto à minha alimentação, a prioridade 
total é sobre os alimentos orgânicos. Faço comida em casa, 
gosto de colocar a mão e saber o que eu tô comendo. À noite 
eu encerro meu dia com yoga novamente e, duas vezes por 
semana, pratico pilates para ajudar na manutenção das 
articulações, na força e na flexibilidade. Ser um atleta da 
Portonave é algo muito especial, porque tenho um carinho 
grande pela cidade, pelas ondas de “Navega”, e curto demais 
poder compartilhar desse espaço. Também participo de 
projetos, como padrinho, que levam a prática esportiva aos 
autistas e crianças que precisam de todo nosso carinho. 
Então, esse patrocínio da Portonave é muito mais do que 
uma troca com um atleta, é também uma ação social.” 
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Neste ano, a Portonave celebrou o Dia dos Pais de um jeito diferente. Filhos de alguns colaboradores estiveram 
nas instalações do porto para transmitir suas mensagens de amor, carinho e respeito aos seus heróis. A emoção 
dos participantes da ação e também dos demais profissionais foi marcante, e tudo ficou registrado em um vídeo 
que está disponível no canal da Portonave no YouTube. Kits com um mimo especial foram entregues aos papais 
e uma refeição comemorativa foi oferecida a todos os colaboradores no refeitório, no dia 6 de agosto. Passa lá no 
YouTube para conferir a homenagem! 

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) e o Grupo ND lançaram uma campanha de sensibilização da 
sociedade catarinense e união de esforços para solucionar os graves problemas das BRs-101, 470, 282, 280 e 163. Com o mote 
“BR-101 SC Não Pode Parar”, são apresentadas as necessidades de investimentos que permitirão aumento da velocidade média, 
redução dos custos dos acidentes, de combustíveis, custo do tempo para percorrer, custos operacionais e de emissões. Em 
território catarinense são cerca de 465 quilômetros somente da BR-101, entre Garuva e Passo de Torres, passando por 32 cidades, 
movimentando milhões de veículos e impactando direta e indiretamente na vida de todos. Uma das apoiadoras da iniciativa é a 
Portonave, por se tratar de uma das principais vias de acesso ao porto e de escoação da produção de Santa Catarina. Saiba mais 
em: fiesc.com.br/101.

Campanha BR-101 SC Não Pode Parar

Especial

6 PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 14  •   Nº  126  •   julho E  agosto 2021



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

Secretário da Fazenda visita 
Porto de Navegantes 

IX Congresso Nacional de Direito 
Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB

Encontro debateu 
aspectos da saúde mental

A Portonave recebeu, em 20 de julho, a visita do secretário da 
Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli. Ele esteve acompanhado do 
prefeito de Navegantes, Liba Fronza e do vice-prefeito, Wancarlos 
Wolinger Corsani. Além do chefe do gabinete municipal, Ademir 
Campestrini Junior, do presidente da Associação Empresarial de 
Navegantes (ACIN), Verner Dietterle, e do vice-presidente regional 
Vale do Itajaí da FACISC, Rinaldo Luiz de Araújo.

Durante a visita, o diretor superintendente administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, apresentou ao secretário a estrutura 
operacional do porto, os aspectos socioeconômicos e os resultados 
da companhia. Também falou sobre a Bacia de Evolução e o Molhe 
de Navegantes, além de ações sociais desenvolvidas pelo terminal.

Em 15 de julho, Dia do Homem, foi promovido um encontro 
online com os profissionais da Portonave. O objetivo foi 
proporcionar um espaço de conversa voltado a temas como a 
saúde mental, conduzido pelo assistente de RH e psicólogo, 
Andre Heck. Um almoço especial também foi servido na 
ocasião. Participaram do evento 20 colaboradores.

O Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro 
da OAB é o maior evento jurídico do país e é realizado anualmente 
pelas respectivas comissões temáticas estaduais, tendo percorrido 
diversos estados e em 2021 ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto, em 
Florianópolis (SC). 

Ao todo, nove debates e apresentações, além de seis painéis 
de artigos científicos, integraram a programação, que teve o 
patrocínio da Portonave. O gerente jurídico, Diego de Paula, fez 
parte da comissão organizadora e contribuiu significativamente 
para este evento.

A consultora interna de RH e psicóloga, Josiani Bittencourt, 
ministrou um encontro destinado aos profissionais que estão 
atuando em home office e/ou em revezamento, com o intuito 
de abordar aspectos da saúde mental, os principais impactos 
e estratégias de enfrentamento de questões que prejudiquem 
o bem-estar da mente. O encontro virtual ocorreu no dia 23 de 
julho e também teve a participação de 20 pessoas.
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A equipe do #melhorGatedoBrasil tem atualmente 45 profissionais. Diariamente, recebem o fluxo significativo de até 2.500 caminhões/dia. 
Somente em julho, cerca de 43 mil veículos de carga passaram pelo Gate da Portonave. A empresa vem investindo em tecnologia e melhoria 
de processos para otimizar e reduzir o tempo de permanência do transportador dentro do Terminal para as operações de carregamento ou 
descarregamento na pilha de contêineres. O tempo médio em 2015 era de 33 minutos, e em 2020 passou para 21, uma redução de 36%. Nesta 
edição da Express conversamos com alguns destes profissionais que fazem a diferença nesse fluxo da Portonave. Confira!

C A P A

#MelhorGatedoBrasil 
valoriza os motoristas e 

otimiza processos

“O início das operações, em outubro de 2007, foi muito desafiador. Formamos uma 
equipe com pessoas de diferentes áreas de atuação e ninguém havia trabalhado 
em um terminal portuário. Era tudo novo para todos. Em janeiro de 2013 me tornei 
Supervisor de Gate e desde então, comando essa equipe que me enche de orgulho. Ter 
participado da elaboração de cada etapa e procedimento foi algo incrível para mim. 
Quantas pessoas podem dizer que ‘nasceram’ junto com a empresa? Orgulho é o maior 
sentimento que tenho, por fazer parte dessa história.” 

Leandro Barboza, Supervisor de Gate.

“Sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar na operação da Portonave, 
desde que eu era jovem aprendiz aqui. Comecei como auxiliar de gate e aqui eu 
sou muito feliz. Me sinto muito satisfeito em fazer parte da Portonave. Poder fazer 
o processo rápido, atender bem o motorista e ajudar quem está do meu lado, isso 
tudo me satisfaz muito.” 

Mateus Martins de Souza, Operador de Gate.
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Assista no nosso canal no YouTube a série especial O Caminho do Contêiner. Ao todo, oito 
episódios irão contar como funciona a operação completa de um contêiner no Terminal, 
quatro deles já estão disponíveis e o primeiro mostra o trabalho feito no gate da Portonave. 
Inscreva-se e acompanhe!

“Como colaborador da Portonave, tenho orgulho de representar a empresa. 
Ela nos dá muita oportunidade de aprendizado. Desde novo queria entrar na 
Portonave. Comecei como auxiliar, agora sou um operador. Consegui evoluir em 
um ano de empresa e me orgulho muito disso. Ainda tenho muito o que aprender. 
A Portonave instrui muito bem os funcionários e sempre ajuda a nossa equipe a 
evoluir cada vez mais. Somos uma família, a gente não é só uma empresa, somos 
a família Portonave!” 

Derik Neves da Costa, Operador de Gate.

“Ser um operador do gate é um orgulho pra mim porque é uma área que a gente 
tem contato direto com o motorista, com pessoas, então envolve um pouco do 
administrativo e operacional. Gosto muito disso porque cresci com meu pai 
caminhoneiro, então eu sei das dificuldades que eles têm ao longo do dia a dia. 
Ficam fora de casa e não é em todo lugar que são bem recebidos. Então, trabalhar 
aqui me trouxe a oportunidade de fazer a diferença. A gente tenta passar aos 
motoristas que eles são tão importantes quanto meu colega é pra mim e vice-versa, 
esse é o nosso diferencial. Por isso que a gente tem orgulho, bate no peito, veste a 
camisa e diz que este é o melhor gate do Brasil!” 

José Wagner Inda Dela Vechio, Operador de Gate.

“Me sinto realizada trabalhando no gate na Portonave. Tentei 
por anos entrar na empresa. Fiz comércio exterior pensando 
em entrar para o Porto. E agora que eu consegui entrar aqui 
eu já penso no futuro, nas chances e oportunidades. Estou 
realizada aqui. Em uma outra empresa, tive experiência 
com o atendimento de veículos, motoristas e quem sabe eu 
possa fazer um dia isso aqui.”

Josiane Colzani, Operadora de Gate.

“Pra mim é bem satisfatório trabalhar no gate. A minha equipe é bem unida, 
ajudamos uns aos outros. Sempre tento atender da melhor forma e com ótima 
qualidade os motoristas. Acredito que tudo começa no gate, pois qualquer veículo 
sendo caminhão, veículos terceiros, entre outros, obrigatoriamente fazem a entrada 
pelo gate, então tudo passa por nós operadores. Eu e minha equipe sempre tentamos 
fazer o processo da forma mais rápida e também com a melhor qualidade. Me sinto 
realizado ao exercer essa função dentro da Portonave.”

Alisson Cidral Anacleto, Operador de Gate.
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No dia a dia, centenas de motoristas fazem as mercadorias entrarem 
e saírem da Portonave. Para homenagear estes homens e mulheres 
que rodam o Brasil, os operadores de Gate distribuíram um kit, em 
conjunto com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transporte – Sest Senat, para marcar o 
Dia do Motorista, celebrado em 27 de julho. A comemoração é 
tradicionalmente realizada no Dia de São Cristóvão, considerado 
o padroeiro dos motoristas e viajantes. Veja os depoimentos de 
alguns desses profissionais que passaram pelo porto na ocasião.

Viviane Rodrigues dos Santos, 
25 anos, de Lebon Régis (SC)

“Ser motorista é uma ótima 
profissão, eu amo. É bom estar 
aqui neste dia. A Portonave tem 
uma equipe excelente e eficiente 
e um atendimento rápido”.

Andrey Oliveira, 44 anos, 
Fraiburgo (SC)

“Eu amo o que eu faço. É 
prazeroso ser caminhoneiro e 
estar em um porto muito bom e 
ágil com profissionais educados 
e compreensivos. É gratificante 
ser bem recebido, ainda mais com 

um brinde neste dia. A interação da Portonave é ótima, há dialogo”.

Djalma Souza, 49 anos, Assis 
Chateaubriand (PR)

“Eu amo ser motorista, é 
recompensador e estar aqui na 
Portonave neste dia, é muito 
bom. Os funcionários são 
prestativos no atendimento, 
todos muito cordiais. Só tenho a 

agradecer. A Portonave está mesmo de parabéns!”.

Cleberson Silveira, 42 anos, de 
São Francisco do Sul (SC)

“Eu gosto do que faço, é bom 
ser reconhecido pelas empresas. 
A Portonave é bem organizada, 
ágil e os funcionários são 
educados. Só tenho a agradecer 
a Portonave e fico feliz em estar 

aqui neste dia tão gratificante para nós, motoristas”.

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

Jony da Silva, 30 anos, de 
Coxim (MS)

“O valor de estar em cima de 
uma máquina dessas (caminhão), 
não tem preço... Sempre foi 
meu sonho ser caminhoneiro e 
estar aqui na Portonave é uma 
felicidade. É um dos melhores 

Portos que venho, é excelente na qualidade do serviço, na 
organização e especial em lembrar de nós, motoristas”.

Raul Lamonato, 56 anos, de 
Videira (SC)

“Me sinto ótimo na Portonave, 
um Porto tão organizado e 
correto. Os motoristas são bem 
recebidos e fico muito contente 
com isso”.

Faison Cantares, 37 anos, de 
Paranaíba (MS)

“Gosto especialmente de 
trabalhar como motorista. 
Sempre fui bem atendido na 
Portonave, não tenho o que 
reclamar, é um bom Porto”.

Gisele Vilela, 40 anos, de 
Votorantim (SP)

“Eu amo minha profissão, nasci 
pra ser motorista. Sou filha de 
motorista, fui criada dentro de 
um caminhão. A paixão vem 
desde o berço. A Portonave é 
considerada por mim um dos 

melhores portos na agilidade do serviço. É um porto excelente”.

Aloiso Bento Moratto, 57 anos, 
Mangueirinha (PR)

“Me sinto bem em ser 
motorista. O atendimento 
da Portonave é excelente. 
Os profissionais são 
muito receptivos, todos te 
cumprimentam. É acolhedor”.

Guerreiros das 
estradas foram 
homenageados 
na Portonave
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C O R O N A V Í R U S
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ODS: o que temos 
a ver com isso?
A edição anterior da Express trouxe o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15: 
proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e 
deter a perda. Desta vez, vamos abordar o ODS 16, dando continuidade à série especial de 
apresentação dos 17 objetivos que integram a Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU), da qual a Portonave é signatária. Acompanhe!

COMO PODEMOS AJUDAR?
Protegendo as liberdades 
fundamentais e assegurar o 
acesso à informação. É importante 
agir no combate a corrupção e ao 
suborno, além de todas as formas 
de crime organizado. Precisamos 
buscar a garantia do acesso à 
justiça a todos e denunciar toda 
forma de abuso e exploração 
contra crianças. Fique de olho nas 
campanhas da Portonave para 
acompanhar as ações da empresa.

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

ODS 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis. 

Promover instituições fortes, inclusivas e transparentes, a manutenção da paz e o respeito 
aos direitos humanos baseados no Estado de direito são a base para o desenvolvimento 
humano sustentável. Estes são alguns dos princípios que sustentam as metas do ODS 16, que 
também inclui temas sensíveis, como o combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas 
e à tortura. Outros temas incluídos nas metas do ODS 16 são o enfrentamento à corrupção, 
ao terrorismo, a práticas criminosas, especialmente aquelas que ferem os direitos humanos.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 15 SÃO:

• Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento 
sustentável

• Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação 
internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos 
países em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo 
e ao crime

• Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os 
acordos internacionais

• Até 2030, fornecer identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento

• Ampliar e fortalecer a participação dos países em desenvolvimento nas instituições de governança global

• Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis

• Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis

• Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas

• Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados, 
e combater todas as formas de crime organizado

• Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos

• Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças

• Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, em todos os lugares
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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

Campanha do Agasalho da NDTV 
comemora 1 milhão de 
peças arrecadadas
A 24ª edição da Campanha do Agasalho promovida pela NDTV, 
que contou com a parceria da Portonave, encerrou em 15 de agosto, 
após três meses de ação. A arrecadação de agasalhos e outras 
peças apropriadas para os dias mais frios ocorreu nas principais 
cidades de Santa Catarina. As doações deste ano foram recordes, 
capazes de beneficiar mais de 14 mil famílias e 51.600 pessoas. 
Ao todo, mais de 300 pontos de coleta foram distribuídos em 
todo estado, em estabelecimentos de grande movimento público 
e parceiros. Além do envolvimento de prefeituras, entidades, 
líderes comunitários e voluntários, que auxiliaram em todo o 
processo desde a arrecadação até a seleção das peças, separação e 
distribuição nas comunidades. 

APAPE - Tilápia na Caixa D’Água 
Com o objetivo de construir uma fonte de renda alternativa para as famílias de pescadores de 
Navegantes, a Portonave apoia o projeto Tilápia na Caixa D’Água, por meio de doações, em 
parceria com a Associação Assistencial Beneficente e Cultural dos Pescadores Artesanais do 
Município de Penha (APAPE). Serão construídos tanques de caixas d’água para a criação de 
tilápias dentro do terreno das famílias associadas, que deverão mantê-las e, através delas, obter 
uma nova fonte de renda e subsistência, necessária em períodos que só a pesca marítima não 
é suficiente, não cobrindo nem os custos com óleo, gelo, alimentos e as demais necessidades 
desta atividade. O projeto ainda é embrionário, em início da fase de desenvolvimento, mas a 
expectativa é de serem produzidas nos próximos seis meses cerca de uma tonelada de tilápias 
para as famílias participantes.

Somos do Mar 
A Portonave renovou o patrocínio com 
o projeto Somos do Mar. A iniciativa 
promove ações voltadas à Educação 
Ambiental que visam popularizar 
conhecimento sobre o oceano e combater 
o lixo no mar, disseminando práticas 
sustentáveis de forma lúdica e criativa, 
unindo arte e ciência. Em 2022, o trabalho 
conduzido por uma engenheira ambiental 
e um oceanógrafo voltará a rodar o Brasil 
e seguirá até a foz do Rio Amazonas. 
Sempre entregando as atividades de 
forma gratuita à população.
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E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

Talvez você deva conversar com alguém
Nunca é tarde para começar! Ler desperta a inteligência, combate o envelhecimento do cérebro, reduz o estresse e apresenta um 
mundo novo. Então, o que acha de se desafiar, tornando o livro um companheiro constante na sua vida? Para ajudar nesse desafio, 
seguem cinco dicas:

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

NASCIMENTOS CASAMENTOS

FORMATURAS

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

• Marcelo Lucas da Silva (Gate) foi pai da Natalia Rosa de Lima 
da Silva, em 01/07/2021.

• Rodrigo Victorino (T.I) foi pai da Franciele Fernanda Cabral 
Victorino, em 01/07/2021.

• Patrick Roman Dutra Farias (Operação) foi pai da Sarah 
Dutra Winter, em 05/07/2021.

• Alex Sandro da Silva Portal (Operação) foi pai da Elóa Sophia 
Souza Portal, em 14/07/2021.

• Rodrigo Nachtigall Fiori (Manutenção) foi pai da Amora 
Fiori, em 27/07/2021.

• Leandro da Costa (Manutenção) foi pai do Davi Schreiber da 
Costa, em 11/08/2021.

• Anderson Vinicius Peicher Vieira (Operação) foi pai do 
Arthur de Almeida Vieira, em 18/08/2021.

• Jocemar Valmor dos Passos (Operação) casou-se com Andreia 
Fátima de Matos dos Santos dos Passos, em 25/06/2021.

• Leonardo Souza Alves (Operação) casou-se com Bruna Roberta 
de Oliveira Alves (Comercial), em 02/07/2021.

• Alison do Nascimento Ferreira (Operação) casou-se com 
Fabiana Ferreira Gauza, em 20/07/2021.

• Sara da Costa (Recepção) formou-se Bacharel em Relações 
Internacionais, em 28/07/2021.

• Lucas dos Santos da Silva Cunha (Comercial) formou-se 
Bacharel em Relações Internacionais, em 28/07/2021.

Talvez você deva conversar com alguém
De modo geral, buscamos a ajuda de um terapeuta para melhor compreender as angústias, os medos, a culpa ou quaisquer outros 
sentimentos que nos causam desconforto e sofrimento. Mas quantos de nós já paramos para perguntar: o terapeuta está imune à 
gama de questões que ele auxilia seus pacientes a dirimir e superar, dia após dia? A autora best-seller e terapeuta Lori Gottlieb nos 
mostra que a resposta a essa pergunta traz revelações surpreendentes.

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!

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal 
Bibliotecária CBR14/771

*Resumo extraído da Amazon

Quando ela se vê emocionalmente incapaz de gerenciar uma situação 
que perturba sua vida, uma amiga lhe faz uma sugestão: talvez você deva 
conversar com alguém.

Combinando histórias reunidas a partir de sua rica trajetória como terapeuta 
(distribuídas entre quatro personagens inesquecíveis) à sua própria 
experiência como paciente, Lori nos oferece um relato afetuoso, leve e 
comovente sobre a universalidade de nossas perguntas e ansiedades, e joga 
luz sobre o que há de mais misterioso em nós, afirmando nossa capacidade 
de mudar nossas vidas.

Uma jornada emocionante de autodescoberta, uma homenagem à natureza 
humana e um lembrete sobre a importância de sermos ouvidos, mas também 
de sabermos ouvir. Um livro sobre a importância dos encontros, dos afetos e 
da coragem de todos os que partimos para a aventura do autoconhecimento.*
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Acesse o link 

supersipat.com.br/portonave 

ou o QRCode.

Assista aos vídeos sobre direção defensiva, segurança no trabalho, 
ergonomia, gamificação de vícios e compulsões, DST e risoterapia.


