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O ano que encerrou foi bastante desafiador no aspecto 
corporativo e também no pessoal, cheio de lições e 
aprendizados. Nesse período, foi necessário reforçar os 
procedimentos com o intuito de minimizar os impactos da 
pandemia na nossa equipe e continuar desenvolvendo a 
nossa atividade com segurança e eficiência. Em 2021, tivemos 
um incremento de cerca de 29% em nossa movimentação, 
superamos a marca de 1 milhão de TEUs movimentados e 
mantivemos elevado padrão de produtividade. Ou seja, 
mesmo em período de pandemia conseguimos manter a 
tendência de crescimento, ganhar espaço no mercado e 
superar as metas estabelecidas. E, para atingirmos os 
objetivos previamente definidos, foi muito importante a 
participação de todos na execução da estratégia.

Assim, iniciamos um novo ano com boas perspectivas para 
seguirmos com o nosso plano de crescimento, inovação 
e nos destacando como uma organização de referência 
no mercado portuário. Esperamos que neste ano que se 
inicia, possamos seguir conectados as boas práticas e, com 
segurança, resiliência e criatividade, possamos conquistar 
resultados ainda melhores.

Parabéns a todos pelo padrão de excelência conquistado e 
que todos tenham um feliz 2022, cheio de realizações.

OSMARI DE CASTILHO RIBAS
Diretor-superintendente administrativo

Compliance Officer 
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C O M E R C I A L

UM MILHÃO DE TEUS FORAM 
MOVIMENTADOS EM 2021 

ICEPORT POTENCIALIZA SUAS RELAÇÕES 
DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HALAL 

PRIMEIRA MANOBRA DE SAÍDA 
NOTURNA FOI PELA PORTONAVE

De janeiro a novembro de 2021, a Portonave superou um milhão de 
TEUs (medida que equivale a um contêiner de 20 pés) movimentados. 
A conquista foi atingida durante a operação do navio Ever Laurel, 
do armador Evergreen, o mesmo navio que inaugurou a nova Bacia 
de Evolução em maio de 2020. Com capacidade para 8.452 TEUs, 
a embarcação tem 334,9 metros de comprimento e 45,8 metros de 
largura. Essa marca faz a empresa impulsionar a economia de Santa 
Catarina e entrar para o seleto grupo de terminais do Complexo 
Portuário de Santos, que já movimentaram mais de 1 milhão de 
TEUs em um mesmo ano.

O site da Câmara de Comércio Árabe Brasileira (anba.com.br) 
divulgou, no final de dezembro de 2021, uma matéria especial sobre 
o serviço de logística voltado a cargas Halal realizado pela Iceport. 
Certificado pela CDIAL Halal, o processo garante que os produtos 
exportados pela Portonave, por meio da Iceport, sigam os requisitos 
legais e critérios determinados pela jurisprudência islâmica. 
Conforme o gerente de operações da Iceport, Bruno da Costa 
Vargas, a empresa trabalha em melhorias contínuas para expandir 
os negócios e estar apta ao recebimento de novos produtos Halal, 
que atualmente correspondem a 10% das operações de exportação 
do porto. 

No início de dezembro, a Portonave patrocinou o fórum de negócios 
Global Halal Brazil, afirmando o interesse nas relações comerciais 
com os países árabes e debatendo as potencialidades dos produtos 
Halal brasileiros como referência mundial. Ao todo, mais de três mil 
pessoas participaram do encontro, que ocorreu de forma híbrida.

A Capitania dos Portos de Santa Catarina autorizou a realização de 
50 manobras especiais de saída noturna do Complexo Portuário de 
Itajaí e Navegantes. A primeira operação ocorreu em 8 de dezembro, 
na Portonave, com o navio Ever Lotus, que tem 334m de LOA 
(medida referente ao comprimento máximo de uma embarcação), 
do armador Evergreen.

Essa primeira manobra contou com o emprego de dois práticos 
com experiência em manobras similares a bordo e a utilização de 
um Portable Pilot Unit (PPU), ferramenta que auxilia o piloto local 
na navegação segura da embarcação. Além disso, foram utilizados 
quatro rebocadores com potências regulamentadas pela Capitania 
dos Portos, e duas embarcações de apoio. A atividade levou 45 
minutos para ser concluída.

TIL PLANEJA INVESTIR R$ 830 MILHÕES 
EM AMPLIAÇÕES NA PORTONAVE
O grupo suíço Terminal Investment Limited (TIL), que 
desenvolve e gerencia ativamente terminais de contêineres 
em todo o mundo, pretende formalizar, no primeiro trimestre 
de 2022, um investimento de US$ 150 milhões (cerca de R$ 830 
milhões pelo câmbio atual) na Portonave, em Navegantes. A 
ação faz parte do plano da companhia de investir mais de R$ 
2 bilhões no Brasil, para ampliar suas operações portuárias, 
incluindo também o terminal de Santos (SP). Com as obras 
previstas nos berços de atracação, o Porto de Navegantes 
poderá receber embarcações com 366 e 400 metros, 
totalmente cheias.
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B R I G A D A  D E  E M E R G Ê N C I A

Com o objetivo de integrar os profissionais que fazem parte da 
Brigada de Emergência, a Portonave realizou mais uma edição 
do Desafio da Brigada de Emergência, que ocorre desde 2018. 
Durante o evento, os participantes colocaram em prática os 
conhecimentos adquiridos ao longo dos treinamentos que são 
realizados mensalmente. Ao todo, oito equipes se inscreveram 
na terceira edição do Desafio, sendo seis da Portonave/Iceport e 
duas da Navship, empresa convidada. Elas passaram por provas de 
resistência e habilidades técnicas, divididas em sete oficinas.

O bombeiro civil, Luís Carlos Possamai, que atua há 10 anos na 
Portonave e esteve à frente do evento junto ao Departamento 
de Segurança, agradeceu aos profissionais que participaram e 
demonstraram garra e determinação nas provas realizadas.

Também foram prestadas homenagens às pessoas que apoiam a 
realização do evento e incentivam os treinamentos durante o ano, 
como os diretores-superintendentes, Osmari de Castilho Ribas e 
Renê Duarte Junior, o gerente de segurança portuária, segurança de 
trabalho e meio ambiente, Fabrício Martins, o gerente operacional, 
Emanuel Jorge, e o supervisor de segurança do trabalho, Felipe 
Erbs Borba.

III Desafio da Brigada de Emergência 
Portonave e Iceport
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B R I G A D A  D E  E M E R G Ê N C I A

Confira os depoimentos de integrantes das equipes vencedoras.

Mariléia Silva e equipe (Leonardo dos 
Santos, Jozaniel Barbosa, Eduardo da Silva, 
Wetney Ferreira e Gustavo Lodi) Operadora 
de pátio da Iceport - 5 anos de Portonave

“Posso dizer que queria conhecer o desafio, 
pois foi minha primeira participação, 
para obter mais conhecimento na área de 
brigadista e porque gosto de experiências 
novas. Pessoalmente foi gratificante, uma 
conquista inesperada, mérito de uma equipe 
engajada e focada. Todos trabalhamos em 
conjunto para obter o melhor resultado, e 
demonstraram que  a equipe está preparada 
para uma situação real”.

1º lugar

Adolfo Zanotto e equipe (Alisson Pereira, 
Ederson Lourenço, Anderson Dantas, 
Erildo Camargo e Pitter André) Mecânico 
de manutenção - 7 anos de Navship

“Meu objetivo ao participar do desafio foi 
aprimorar meu conhecimento e treinar 
as habilidades. Ficar em segundo lugar 
foi algo ímpar, uma experiência única. 
Agradeço à Portonave e a Navship 
pela oportunidade do desafio. A nossa 
participação na brigada de incêndio nos 
torna seres humanos mais preparados e 
capacitados para enfrentar os desafios”.

2º lugar

Uwaster Filho e equipe (Celestino da Silva, 
Rafael Koto, Edson Bonette e Robson de Jesus) 
Auxiliar de logística - 3 anos de Portonave

“Minha participação na brigada agregou 
conhecimento para que, em alguma 
situação futura, eu possa estar apto para 
ajudar. A sensação de conseguir atingir os 
objetivos que foram traçados pela equipe 
no começo das atividades, que era realizar 
uma boa prova, é sensacional. Mais do que 
ganhar, queríamos colocar em prática tudo 
aquilo que treinamos a cada mês junto com 
a equipe de bombeiros e, mesmo poucos 
conquistando o troféu, acredito que a vitória 
foi de todos os envolvidos”.

3º lugar
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Para que todos os processos ocorram sem intercorrências em uma empresa, é necessário o trabalho de um profissional: o Técnico de Segurança 
do Trabalho. E, no dia 27 de novembro, o Terminal prestou uma homenagem a estes profissionais que incansavelmente atuam em prol do 
bem-estar dos profissionais. Por isso, conversamos com alguns dos oito técnicos sobre como é ser um TST na Portonave. Confira!

O prazer em ajudar o próximo e saber que eu pude contribuir 
com meus colegas na execução de seus trabalhos de forma segura 
me proporciona uma grande satisfação. Os Técnicos de Segurança 
do Trabalho são fundamentais na engrenagem operacional em 
nosso Terminal. Nossas atividades não podem ser realizadas sem 
procedimentos operacionais seguros e que proporcionem saúde 
a todos e, nossa equipe, garante este atendimento. Só tenho a 
agradecer ao comprometimento da equipe que se dedica dia e 
noite para que nossos profissionais possam voltar às suas casas 
de forma sadia e segura. Parabéns a todos os TSTs!”

Felipe Erbs Borba - atua há 1 ano e meio na Portonave
Supervisor de Segurança do Trabalho

Dia do Técnico de Segurança do Trabalho 
S E G U R A N Ç A  D O  T R A B A L H O

Acredito que todos os profissionais da área de Segurança do 
Trabalho são movidos pelo mesmo sentimento, que é garantir que 
os demais colaboradores retornem do seu turno de trabalho da 
mesma forma como chegaram. Buscamos a cada dia promover a 
segurança e qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, 
proporcionando um ambiente seguro e saudável. Acima de 
um requisito normativo, existe o valor que uma vida possui, 
que é incalculável. Então, é de extrema importância que haja 
profissionais que se preocupem em garantir um ambiente de 
trabalho com condições básicas de segurança. É uma satisfação 
poder atuar nessa área. Cada dia sem acidente de trabalho é um 
sentimento de dever cumprido.”

Ariel de Azevedo - atua há 7 meses na Portonave
Técnico de Segurança do Trabalho (foto)

Atuar como Técnico de Segurança do Trabalho na Portonave é 
gratificante, pois temos à disposição uma estrutura moderna, com 
Sistema de Gestão Integrado e acesso a recursos e ferramentas de 
trabalho que certamente são fatores que nos motivam a entregar 
o melhor de nós todos os dias. Sendo um profissional, que se 
qualifica para atuar nos cuidados com a saúde dos trabalhadores 
e na prevenção de acidentes dentro das empresas, o TST visa 
minimizar os riscos de acidentes no ambiente corporativo. 
Considerando que uma estrutura como um porto possui riscos 
especiais, tal como a movimentação de produtos químicos 
perigosos, a presença do técnico de segurança do trabalho torna-
se essencial para a segurança dessas operações, prevenindo a 
ocorrência de acidentes ampliados.”

Fabrício Gerônimo - atua há 11 anos e meio na Portonave
Técnico de Segurança do Trabalho

A possibilidade de ser um profissional de excelência, isso 
me move enquanto TST. Sem dúvida, planejo um dia olhar para 
mim mesmo e sentir, no meu coração, que sou um profissional 
de qualidade, que caminha para a excelência. E isso leva tempo, 
exige dedicação, resiliência e nem sempre o crescimento é linear, 
por diversos motivos. Dentro de seu planejamento estratégico, a 
companhia assume uma Visão bem clara: ser referência global 
em segurança, eficiência e qualidade nas operações portuárias. 
Para que o Sistema de Gestão Integrado tenha conexão com o 
que acontece na prática, e não apenas no ambiente ‘virtual e 
burocrático’, são necessários profissionais com qualificação 
para a construção e manutenção desse elo. Nesse sentido, os 
profissionais em segurança ocupam um papel sensível no contexto 
da busca contínua por ambientes, processos e comportamentos 
seguros, dentro de empresas que possuem a excelência entre os 
seus valores.”

Pedro Paulo Junior - atua há 10 anos e meio na Portonave
Técnico de Segurança do Trabalho (foto)

“
“

““
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Entre os valores da empresa está a integridade, e a adoção das 
melhores práticas refletidas na norma de gestão antissuborno é 
uma das estratégias para reforçar essa diretriz. Em dezembro, a 
entidade certificadora Lloyd’s Register recomendou à Portonave a 
certificação da ISO 37001:2016 - Sistema de Gestão Antissuborno, 
sendo o primeiro terminal portuário a conquistar esta certificação 
pela LRQA no Brasil. 

“A recomendação da Portonave para receber a certificação ISO 
37001 atesta de forma incontestável que seu Sistema de Gestão 
Antissuborno está alinhado às melhores práticas mundiais de 
combate à corrupção. Esta conquista a coloca em um seleto 
grupo de empresas que podem evidenciar seu compromisso 
com o compliance por meio de uma certificação de credibilidade, 
reconhecida internacionalmente, que somente 32 empresas de seu 
segmento (IAF 31) em todo mundo alcançou até 2020.”, afirmou 
Adilson Farias, auditor líder da Lloyd’s Register.

A Portonave, em parceria com a loja Santacosta, 
localizada no Aeroporto Internacional de Navegantes, 
conseguiu 20% de desconto em todos os produtos do 
estabelecimento aos seus profissionais. Para ter acesso 
ao benefício, basta apresentar o seu crachá funcional a 
um dos atendentes. Camisetas, bermudas, acessórios, 
itens de moda praia, são algumas das peças que você 
encontra por lá. Aproveite!

Em alusão ao Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado em 
9 de dezembro, foi realizada uma palestra sobre Código de Conduta 
e Política Antissuborno. A especialista em compliance, Patrícia 
Punder, ministrou o encontro com participação dos profissionais de 
forma presencial e online. 

Em 27 de outubro, reforçando o compromisso da Companhia com 
o compliance, integridade e combate ao suborno, o Conselho de 
Administração aprovou a criação do cargo de Compliance Officer, 
exercido pelo gerente jurídico, Diego de Paula (foto). Também, 
atentos à nova Ajustar para “Legislação Brasileira de Proteção de 
Dados”, já que é uma sigla. (LGPD), foi decidido ter o encarregado de 
proteção de dados ou DPO (Data Protection Officer), representado 
pelo gerente de tecnologia da informação, Jardel Fischer.

Recomendação para a 
certificação ISO 37001

Descontos em lojas 
para funcionários Anticorrupção foi tema 

de palestra na empresa

Compliance Officer da Portonave

Portonave foi homenageada pelo 
25º Batalhão de Polícia Militar 
A Portonave foi homenageada com uma medalha em agradecimento 
pelo apoio prestado ao 25º Batalhão de Polícia Militar de Navegantes 
em programas como PROERD, Estudante Cidadão, e ao patrocínio 
a 14ª Corrida de Praia Noturna. A honraria foi entregue, durante 
as comemorações dos 12 anos do batalhão, ao gerente Comercial 
e de Comunicação e Marketing, Rodrigo Gomes, que representou 
a empresa. 

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

Para o gerente jurídico e compliance officer, Diego de Paula, 
“A ISO 37001 é uma certificação difícil, pois demanda um 
forte comprometimento desde a alta direção até a base dos 
profissionais que estão dia a dia no terminal. A atividade portuária é 
extremamente complexa e ligada a diversos órgãos de administração 
pública, tornando o objetivo ainda mais desafiador. Entretanto, a 
recomendação desta certificação pioneira pela Portonave demonstra 
que estamos em rumo inexorável da integridade, compliance e o 
combate à corrupção”. 

Ainda em dezembro, o Sistema de Gestão Integrado (SGI) do 
Terminal passou pela auditoria das normas ISO 9001 (Sistema de 
Gestão da Qualidade), ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e 
ISO 45001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional). 
Como resultado, os auditores do órgão certificador Bureau Veritas 
Certification (BVC) recomendaram a manutenção da certificação 
das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

SEST SENAT promove ação com os 
motoristas no Gate

O SEST SENAT, em parceria com o Ministério da Saúde, realizou uma ação junto aos motoristas 
que passaram pelo Gate da Portonave no dia 8 de dezembro. Na ocasião, foram entregues cartões de 

saúde com orientações a estes profissionais. Segundo a operadora de Gate, Camila Tecla Felisbino, o 
trabalho do SEST SENAT é de suma importância. “A conscientização é crucial no trânsito. Enquanto 

dirigem, alguns motoristas estão no modo automático, e muitas vezes, se esquecem de tomar os cuidados 
devidos com a saúde. Então, essa intervenção realizada na Portonave serve como um gatilho para despertar 

a atenção deles”, destaca.

“É um ótimo incentivo para os caminhoneiros prestarem mais atenção em sua 
saúde. A Portonave é nota 10 por apoiar ações preventivas nos Gates de entrada 
e saída e, também, pelo excelente e rápido atendimento prestado ao motorista.” – 
Laércio Bileski, 48 anos, de Pitanga (PR)

“Ações como esta sempre são bem-vindas. A nossa saúde 
agradece. Também é muito bom ver que a Portonave apoia 
atitudes em benefício à saúde dos motoristas em seu terminal.” 
– Luis Americo de Souza, 41 anos, de Joinville (SC)

“O cartão de saúde é uma ótima oportunidade de termos o conhecimento 
e a informação na palma da mão. É interessante a abordagem dos 
profissionais do SEST SENAT sobre o assunto. Assim, repensamos em 
nossos cuidados.” – Fernando Juliano Hentges, 33 anos, de Lajeado (RS)

O Comandante do 5º Distrito Naval da Marinha do Brasil, 
Vice-Almirante Sílvio Luís dos Santos, e o Delegado da 
Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí, Capitão de 
Fragata, Eduardo Rodrigues de Paula, visitaram a Portonave, 
no dia 30 de dezembro. Foram recebidos pelo diretor-
superintendente administrativo, Osmari de Castilho Ribas. 
Na ocasião, conheceram os aspectos comerciais, operacionais 
e socioeconômicos da empresa, como a otimização dos 
equipamentos, o processo e o desempenho, a segurança e a 
alta performance de todos os processos do porto.

Portonave recebe o 
Comandante do 
5° Distrito Naval da Marinha 
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

14ª Corrida Noturna de 
Praia de Navegantes 

PROERD capacitou 557 crianças com apoio da Portonave 

A Portonave patrocinou mais uma edição da Corrida Noturna de Praia de Navegantes, 
promovida pela Polícia Militar em alusão aos 12 anos do 25º Batalhão da PM. O evento 
ocorreu em 18 de dezembro e contou com cerca de mil inscritos. As provas foram realizadas 
totalmente na areia, com percursos de 5 km e 10 km, e a participação de pessoas com idades 
a partir dos 16 anos. A Praça Central de Navegantes foi o ponto de concentração para a 
largada. Além de promover a saúde e o bem-estar, a ação beneficiou também a comunidade 
com a distribuição de leite em pó que foi arrecadado no evento.

A Portonave patrocinou as formaturas do Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) de 13 escolas das 
redes de ensino pública e privada de Navegantes (SC). Ao todo, 557 
crianças de 10 e 11 anos foram atendidas pelo projeto idealizado 
pela Polícia Militar. O objetivo é capacitá-las para resistir às drogas 
e à violência, por meio de ações de caráter educacional. Durante 10 
semanas, elas tiveram aulas semanais com duração de uma hora, 
conduzidas por policiais capacitados e acompanhadas pelo professor 
da turma. As formaturas, realizadas nas primeiras semanas de 
dezembro, contaram com a participação do gerente Comercial e de 
Comunicação e Marketing, Rodrigo Gomes. 

Conforme a 2ª Sargenta da Polícia Militar, Dirleuza de Oliveira, 
mentora do PROERD na cidade, a parceria com a Portonave 
veio para estimular ainda mais as crianças. “Cada uma sentiu-se 
valorizada, única e especial frente às demais, à comunidade escolar 
e, principalmente, à família - que vai regar a semente plantada pelo 
programa”. O patrocínio possibilitou a entrega de brindes a todas 
elas, como o leão Daren mascote do Programa, estojos, mochilas e 
copos, recompensando-as pela dedicação e pelo bom comportamento 
durante a trajetória do curso.
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C A P A

Para que a Portonave possa realizar sua operação plenamente, é preciso contar com a dedicação das pessoas e também com a eficiência 
de seus equipamentos. Mas o desempenho adequado das máquinas só é alcançado por meio da revisão dos itens e do acompanhamento 
constante da performance. Por isso, o Terminal conta com uma divisão especializada nessa rotina diária: o Departamento de Manutenção de 
Equipamentos. Atualmente, são cinco áreas para a Portonave e outras duas para o setor na Iceport. Nesta edição, você vai conhecer parte do 
time que integra as atividades desta seção.

Equipe de Manutenção de Equipamentos 
garante o funcionamento do porto

Marcelo Anacleto Diniz 
Gerência

Gerente do Departamento de Manutenção de Equipamentos 
desde que entrou na Portonave, há 11 anos, Marcelo tem o papel de 
garantir a segurança da sua equipe e de toda a empresa como uma 
das atribuições primordiais. Além disso, ele representa a equipe 
operacional dentro da área de manutenção, sempre atento às 
melhores práticas de mercado, legislação e procedimentos internos. 

“Nós precisamos estudar muito, estar sempre atualizados, 
desenvolver novas soluções e melhorar o desempenho daquilo que 
devemos cuidar. Resumindo, o que me motiva é o desafio de deixar 
os equipamentos funcionando até o final da vida sem perder a 
segurança nem comprometer a produtividade projetada”.
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Marcelo Angelo da Silva 
Manutenção elétr ica e  automação 

Supervisor de Manutenção Elétrica de Equipamentos, Marcelo atua 
há 14 anos na Portonave e é responsável pela equipe que mantém o 
pleno funcionamento dos equipamentos de movimentação portuária 
como empilhadeiras de pequeno porte, terminal tractors, reach stacker, 
RTGs, e portêineres. Sempre atentos aos dispositivos elétricos de 
iluminação, proteções elétricas, comandos elétricos, acionamentos 
em eletrônica de potência, motores elétricos, automação, comandos 
lógicos programáveis e sensoriamento eletrônico.

“Em todos estes anos que tenho trabalhado na área de Manutenção 
Elétrica e Automação, aprendi que é mais difícil manter a conquista 
do que conquistar. Também descobri que este aprendizado posso 
utilizar em todas as áreas de minha vida. Manter, este é o propósito 
principal da área.”

Valmir Martins
Administrat ivo

Técnico em Eletrônica Sênior, Valmir atua desde 2015 na área 
administrativa do Departamento, mas integra o time da Portonave 
há 13 anos. A sua função é gerir a equipe elétrica e mecânica dos 
equipamentos da câmara automatizada.

“Sempre trabalhei na área de manutenção e tenho muita 
satisfação nas atividades da área e nos desafios que enfrentamos 
no dia a dia, principalmente em uma empresa como a Portonave, 
que valoriza seus profissionais. Por isso tenho muito orgulho em 
fazer parte desse time”.
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C A P A

Alcinei Romão
Util idades

Técnico Eletromecânico de Refrigeração, Alcinei atua há 13 
anos na Portonave. Hoje, ele comanda o sistema de refrigeração, 
acompanha as manutenções corretivas, preditivas e preventivas 
para garantir maior durabilidade do equipamento e menor 
quantidade de falhas no processo. 

“Estamos sempre estudando, fazendo simulados e buscando novas 
tecnologias para aprimoramento dos processos. Na área que atuo 
não podemos cometer falhas, porque trabalhamos diretamente 
com amônia (um gás tóxico que causa grande irritação nas vias 
respiratórias, boca, garganta) e não podemos deixar que ocorra um 
vazamento. Tenho orgulho de trabalhar com umas das melhores 
equipes de manutenção de sistema de refrigeração por amônia”.

Carlos Machado
Planejamento e  controle  de Manutenção

Planejador e Controlador de Manutenção Sênior, ele está há 11 anos 
na empresa. Suas atividades se dividem entre as partes estratégicas, 
táticas, administrativas e técnicas da manutenção. É responsável 
por ditar o ritmo de trabalho na manutenção, de forma que as ações 
realizadas pela manutenção estejam alinhadas com os objetivos 
estratégicos da empresa.

“O que me move em trabalhar com a manutenção é que uma área 
que está em constante mudança, por conta das novas tecnologias, 
sempre com objetivo de aumentar a confiabilidade e disponibilidade 
dos equipamentos, fazendo você buscar o desenvolvimento 
profissional e pessoal”.

Rômulo Bellódi
Engenharia  de Manutenção

Há 13 anos no Terminal, Rômulo atua como engenheiro de 
manutenção, conduzindo o gerenciamento de projetos de 
investimentos do Departamento, realizando o controle do 
cronograma, escopo e custos, e buscando a satisfação dos clientes 
do projeto.

“Atualmente, entendo que meu propósito é buscar soluções que 
garantam o bem-estar das pessoas, apresentando soluções para os 
problemas do dia a dia, alinhado com as boas práticas de segurança 
e ações sustentáveis para o Planeta. É com grande prazer e felicidade 
que desempenho meu papel no Departamento de Manutenção, 
devido ao agradável ambiente que este time promove”.
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Juliano Adão
Manutenção Elétr ica

Supervisor de Elétrica Geral, Juliano está há 13 anos na Portonave e 
trabalha na manutenção elétrica de todas as instalações da empresa 
e da Iceport. Também atua no monitoramento de contêineres reefer, 
nas atividades de ligar e desligar e na supervisão das temperaturas 
dos contêineres reefers, garantindo a integridade das cargas.

“Mesmo trabalhando a um certo tempo na empresa sempre me 
deparo com novas condições e situações, as quais me desafiam e 
motivam ao mesmo tempo, em decorrência disso, preciso sempre 
buscar melhorias e me manter atualizado. Entendo que grande 
parte de nossas realizações e resultados vêm porque cuidamos 
das instalações e equipamentos como se fossem nossos, este 
senso de pertencimento nos faz agir com maior engajamento e 
responsabilidade. O que me move são os desafios e estes movimentam 
mais do que contêineres!”.

Márcio Bugai 
Manutenção Mecânica

Há 14 anos na empresa, Bugai atua na supervisão e coordenação 
das atividades de manutenção mecânica, lubrificação, solda, 
funilaria, pintura, borracharia e higienização dos equipamentos 
de movimentação portuária. A tarefa garante a segurança, 
disponibilidade e confiabilidade da parte mecânica dos 
equipamentos.

“Na área de manutenção todo dia é um aprendizado. Sempre 
nos deparamos com novos desafios e temos que estar atentos, 
atualizados e buscando novas tecnologias para melhoria de 
processos e equipamentos. Estar junto de outros profissionais da 
manutenção e poder acompanhar o desenvolvimento e evolução da 
equipe é muito gratificante para nós, gestores”.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Empresas públicas, privadas - dentre elas, a Portonave - e 
organizações sem fins lucrativos que se destacaram com ações 
sociais e ambientais foram reconhecidas pela Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina (Alesc). O Terminal recebeu o 
Certificado de Responsabilidade Social na categoria Empresa 
Privada e o Troféu de Responsabilidade Social como Empresa 
de Grande Porte. O resultado da premiação é deferido por 
uma comissão mista, composta por representantes técnicos de 
órgãos públicos e da sociedade civil, com base nos balanços 
sociais de 2020 dos inscritos.

O Prêmio de Responsabilidade Social foi instituído em 2004 
por meio da Lei 12.298 e, desde então, já reconheceu pelo 
certificado o trabalho de 1.070 empresas e entregou 50 troféus. 
O diretor-superintendente administrativo, Osmari de Castilho 
Ribas, acompanhado do almoxarife, José Junior Teixeira, 
representaram a companhia e o Instituto Portonave.

Fotos: Bruno Collaço/Agência ALL

O auxiliar de movimentação portuária, Felipe Constantino 
de Lima, que atua desde 2015 na empresa, também é adepto 
aos voos de parapente. E, a partir de agora, ele conta com o 
patrocínio da Portonave para impulsionar ainda mais o seu 
sonho de atleta. Em 2019, Felipe alçou o seu primeiro voo, 
mas o sonho de alcançar o céu já vinha desde a sua infância. 
“Sempre me senti muito conectado com a natureza, escolhi 
este esporte logo depois de fazer um voo duplo de parapente, 
a partir dali não consegui mais parar”, comenta. Sua rotina 
de treinos é constante e, em 2021, participou da sua primeira 
competição no Campeonato Catarinense de Parapente, na 
categoria Start, conquistando a 6ª colocação e ficando em 
10º no ranking daquele ano. “É um orgulho fazer parte da 
família Portonave e uma honra poder contar com o patrocínio 
e apoio. Sou muito grato à Portonave por incentivar os seus 
colaboradores ao esporte”, finaliza.

A Portonave apresenta no seu canal no YouTube os episódios 7 e 8 da 
série especial “O Caminho do Contêiner”, que teve início em abril de 
2021. Neles, são destacadas as etapas de embarque do contêiner no 
navio, a peação do contêiner e saída do terminal. Os vídeos ilustram 
todos os equipamentos e equipes necessárias para as atividades. A 
série completa possui legendas em inglês. Inscreva-se no canal e 
confira esses e outros vídeos sobre a Portonave.

Em dezembro, alcançamos mais de 10 mil seguidores no 
Instagram. Para celebrar essa marca, divulgamos um vídeo 
com profissionais de diversas áreas, todos em duplas, batendo 
palmas. O ato simbólico comemorou o nosso engajamento com 
os usuários que nos acompanham diariamente pela rede social. 
Nela, temos a possibilidade de mostrar um pouco do que somos 
capazes enquanto empresa comprometida com o seu negócio 
e a responsabilidade social. É um dos elos que nos conectam à 
comunidade. Aos 10 mil seguidores, muito obrigado!

Portonave recebe Certificado e 
Troféu de Responsabilidade 
Social da ALESC 

Profissional da Portonave 
recebe patrocínio para 
competições de parapente 

Disponível o último episódio da série 
“O Caminho do Contêiner” 

Movimentamos 10 mil 
usuários pelo instagram 
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Gratidão. Palavra simples, mas que tem o poder de transformar o 
dia das pessoas. E, nesta época em que celebramos a passagem 
do ano e iniciamos um novo ciclo, esse sentimento se materializa 
por meio de atitudes. Na Portonave, contamos com a Árvore 
da Gratidão durante o mês de dezembro. O tradicional item 
natalino, presente em muitos lares, ficou exposto como um mural 
de recados. 

um gesto capaz de transformar

Gratidão: 

Os profissionais que atuam no Terminal tiveram à sua disposição 
TAGs de recados para expressar a sua gratidão a um colega, um 
departamento, uma área ou à empresa como um todo. E assim, foi 
possível transmitir mensagens de fortalecimento e reconhecimento 
por meio de um gesto simples e transformador. Que tal conferir 
alguns depoimentos? 

“É uma forma de nos conectarmos mais com as pessoas do nosso 

dia a dia. Essa ação nos faz demonstrar carinho às pessoas que 

fizeram e fazem a diferença em nossa vida. Recordar situações onde 

essas pessoas foram muito importantes para desenvolvermos nosso 

papel com excelência enche o meu coração de alegria e gratidão”. 

Valesca Leite, agente de Monitoramento do Centro de Controle de 

Operações de Segurança (CCSO).

“A Árvore da Gratidão nos permite lembrar de sermos gratos pelos momentos, pois tudo passa. Novos aprendizados surgem e as amizades se fortalecem ou seguem seu caminho. Aproveitei essa ação para desejar um excelente fim de ano para os meus amigos queridos. Esse gesto simbólico pode transformar o dia de alguém, quando a pessoa percebe o quanto é especial”. 

Joicy Christina de Carvalho, assistente da Administração de Segurança. 

“É uma ação gratificante, uma maneira de demonstrar o carinho de 

umas pessoas pelas outras. Pode parecer apenas um recadinho, mas 

quem recebe sente um carinho especial. Impossível não ficar feliz. 

Um pequeno gesto de carinho que vale mais que mil palavras...”. 

Ruan Bartelt, assistente de Operações de Vistorias.

Á R V O R E  D A  G R A T I D Ã O

15PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 14  •    Nº  128  •   NOVEMBRO E  DEZEMBRO 2021



A Portonave patrocinou a segunda edição do Projeto Pé na Estrada 
– Praia Limpa realizada na Praia Central de Navegantes, em 4 de 
dezembro. A iniciativa, idealizada pela ONG Eco Local Brasil, 
transforma lixo plástico retirado nas praias em brinquedos para 
doação. Para cada atividade planejada dessa ação, são convidados 
outros projetos locais, voluntários, amigos e a instituição beneficiada. 
Em Navegantes, os Bombeiros Voluntários foram escolhidos como 
instituição beneficiada, tendo o suporte operacional do Corpo de 
Bombeiros Militar e dos profissionais da Portonave. Todo o plástico 
recolhido foi recuperado e transformado em grão que foram 
injetados (nos formatos de brinquedos) em parceria com uma 
empresa de Timbó (SC). A entrega dos brinquedos ocorreu após o 
dia 15 de dezembro.

 “O Pé na Estrada – Praia Limpa, é um dos nossos principais projetos 
por que traz o nosso diferencial muito evidente que é reaproveitar 
o que infelizmente já está descartado na natureza, e fechar um 
ciclo reutilizando de forma inteligente este material além de poder 
atender socialmente a projetos e instituições é incrível”, explica 
Filipe Oliveira, coordenador da Eco Local Brasil.

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

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

Projeto 
socioambiental 
distribui brinquedos 
feitos de plástico 
recolhido em praias 

Instituto Portonave 
levou a magia do 
cinema até as 
crianças

O Centro das Artes e dos Esportes Unificados (CEU) das Artes, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Navegantes, foi o ponto de encontro 
das crianças que participaram do Cine Tarrafa, ação promovida pelo Instituto Portonave e a Fundação Cultural de Navegantes. De 27 a 29 
de dezembro, foram exibidas 3 sessões diariamente, garantindo a diversão da garotada. Alguns filmes contaram, ainda, com audiodescrição 
e intérprete de libras, para que todos pudessem ter acesso à programação. Em cartaz, estavam animações como Toy Story 4, Rio 2, A Era do 
Gelo, Fronzen 2, The Croods e Divertidamente. Tudo gratuito.
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Os estudante do 5º e 6º ano do ensino fundamental de 12 escolas públicas de Navegantes 
participaram do Concurso de Poesia do Projeto Tarrafa Cultural, idealizado pelo 
Instituto Portonave. Ao todo, foram 215 poesias recebidas pela comissão e, destas, 10 
foram premiadas com brindes como bicicleta, patins ou skate, mais kits de proteção. 
O sucesso foi tanto que os contemplados passaram passaram de seis, previstos 
inicialmente, para 10.

De 19 a 22 de dezembro, os bairros de Navegantes contaram com a 
passagem de um trio elétrico que levou grupos de corais de canto 
de diversas regiões do estado. A ação integrou a programação do 
projeto Tarrafa Cultural, idealizado pelo Instituto Portonave junto 
ao Ministério do Turismo. As pessoas que estavam presentes pelos 
pontos percorridos pelo trio puderam acompanhar de perto a magia 
do Natal, com integrantes circenses alegrando a criançada. Já no 
canal do YouTube do Instituto, foram apresentados dois vídeos, 
nos dias 21 e 22 de dezembro, com a participação do Coral Vozes 
de Natal, regido por Hortênsia Vechi, responsável por ministrar 
as oficinas de canto coral oferecidas pelo Instituto Portonave de 
Responsabilidade Social.

Concurso de Poesia

Festival de Corais em Navegantes 
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E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

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

• Robson Reits Uller (Operacional) e Jeovana Cristina de Souza 
(Comercial) foram pais de Júlia de Souza Uller, em 31/10/2021.

• Fábio Andre Bonavigo (Operacional) foi pai de Hennryque 
Rafael Steinhaus Bonavigo, em 01/11/2021.

• Guilherme Agostinho Bento (Operacional) foi pai de Joaquim 
Guilherme Waldmann Bento, em 01/11/2021.

• Adirlan Tauan Robeck Morais (Manutenção) foi pai de Clara 
Jasmim da Silva Morais, em 10/11/2021.

• Aline Eger Oneda (Gate) e Caique Montanari dos Santos (Gate) 
foram pais de Bernardo Eger Oneda Montanari, em 11/11/2021.

• Jonatas Maria dos Santos (Manutenção) foi pai de Micael 
Abigail dos Santos, em 19/11/2021.

• Danilo dos Prazeres (Operacional) foi pai de Levi Suzena dos 
Prazeres, em 26/11/2021.

• Jhony Cordeiro de Souza (Operação) casou-se com Ana 
Carolina Francisco de Souza, em 12/11/2021.

• Gilberto Alves dos Santos (Operação) formou-se Tecnóloga 
em Logística, em 25/06/2021.

• Felipe Chaves Cabral (TI) formou-se em Sistema de Informação, 
em 13/08/2021.

O PODER DO HÁBITO
Durante os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma maratona e foi 
promovida. Em um laboratório, neurologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro dela mudaram de maneira fundamental. 
Publicitários da Procter & Gamble observaram vídeos de pessoas fazendo a cama. Tentavam desesperadamente descobrir como vender 
um novo produto chamado Febreze, que estava prestes a se tornar um dos maiores fracassos na história da empresa. 

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 retirado do site Amazon 

De repente, um deles detecta um padrão quase imperceptível – e, 
com uma sutil mudança na campanha publicitária, Febreze começa 
a vender um bilhão de dólares por anos. Um diretor executivo pouco 
conhecido assume uma das maiores empresas norte-americanas. 
Seu primeiro passo é atacar um único padrão entre os funcionários 
– a maneira como lidam com a segurança no ambiente de trabalho -, 
e logo a empresa começa a ter o melhor desempenho no índice Dow 
Jones. O que todas essas pessoas têm em comum? Conseguiram ter 
sucesso focando em padrões que moldam cada aspecto de nossas 
vidas. Tiveram êxito transformando hábitos. Com perspicácia e 
habilidade, Charles Duhigg apresenta um novo entendimento da 
natureza humana e seu potencial para a transformação.*

• Steve Richard Vaz (RH) foi pai de Evellyn Schubert Vaz, em 
27/11/2021.

• Sealtiel da Cunha Martins (Operacional) foi pai de Priscila 
Odete da Silva Martins, em 20/12/2021.
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Como os vírus influenza têm alta taxa de 
mutação, as vacinas precisam mudar todos os 
anos para garantir eficácia. Por conta do 
surgimento de novas cepas, é preciso tomar a 
vacina todos os anos.

O vírus H3N2 é um dos subtipos do vírus Influenza A. 
Conhecido oficialmente como Influenza A (H3N2), esse vírus 
é sazonal. Ele circula entre humanos desde uma epidemia em Hong 
Kong na década de 1960, o vírus influenza A (H3N2) sofreu uma nova 
mutação na Austrália este ano, suficiente para aumentar os 
atendimentos nos prontos-socorros e internações.

SINTOMAS

Febre

Dor de
cabeça

Dores
articulares

Constipação
nasal

Inflamação
de garganta

Tosse

Em alguns
casos, vômito
e diarreia.

PREVENÇÃO

Tomar a vacina.

Manter o 
distanciamento social 
de 1,5m.

Higienizar as mãos com 
frequência.

Utilizar corretamente a 
máscara cobrindo a boca 
e o nariz.

Evitar aglomerações.

Manter o local ventilado 
e arejado.

#juntossomosmaisfortes

O que é o 
vírus H3N2?
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 TODOS SOMOS
TRABALHADORES

PORTUÁRIOS

TODOS NÓS
#MOVIMENTAMOS

MAIS DO QUE
CONTÊINERES

TODOS SOMOS
A PORTONAVE!
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