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Portonave comemora 10 milhões 
de TEUs movimentados

SSMA
Equipe atua na 
prevenção da segurança 

12-13

O segmento portuário tem apresentado um cenário de importantes mudanças e 
grandes desafios provocados pela readequação que se observa no cenário logístico 
global. Isso impõe ainda mais alinhamento, atenção ao planejamento, aos potenciais 
impactos para o negócio e também agilidade para otimizar as operações e atender 
a demanda. Por isso, em momentos desafiadores como o que estamos vivenciando 
é fundamental manter forte a cultura da companhia, o sentido de equipe e ter uma 
visão ampla da situação.

Desta forma, a marca de 10 milhões de TEUs movimentados caracteriza também 
uma trajetória de superação de profissionais engajados, que souberam transformar 
situações difíceis em oportunidades para crescer. E, ao contarmos com uma 
equipe comprometida, capaz de compartilhar conhecimentos e discutir soluções 
em conjunto, estamos prontos para enfrentar os desafios que teremos pela frente e 
transformar planos em resultados.

Adicionalmente, por mais que o momento seja complexo, precisamos manter 
a preocupação com a segurança e disseminar as boas práticas. O suporte da 
SSMA, reforçado nesta edição, e a conexão com todos os profissionais para 
construir um ambiente de trabalho saudável e seguro, é prioridade dentro do 
plano de crescimento.

Ao mesmo tempo, estabelecer parcerias como a que acabamos de firmar com a 
Embaixada da Argentina, os novos serviços, Brasex e SAT, se apresenta como uma 
estratégia relevante para alavancar os negócios, traz vantagem competitiva e 
impacta positivamente.

Assim, com resiliência, habilidade e segurança seguiremos no caminho do 
desenvolvimento sustentável, mantendo os excelentes níveis de produtividade, 
estreitando as relações com a comunidade e indo além do convencional.

Obrigado e parabéns a todos pela dedicação e resultados 
alcançados. Boa leitura.

OSMARI DE CASTILHO RIBAS
Diretor-superintendente administrativo

Esta revista é uma publicação da Portonave.
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Instituto Selo Social reconhece 
ações de instituições públicas 
e privadas
Como investidora social, a Portonave participou da cerimônia de certificação do Instituto Selo Social 
de Navegantes, no final de fevereiro. O evento certifica iniciativas de organizações que buscam melhorar 
a qualidade de vida da sociedade. Ao todo, foram 14 instituições certificadas, que beneficiaram 149,9 mil 
pessoas, por meio de 32 projetos ao longo de 2021.

Para o gerente Comercial, Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social da Portonave, Rodrigo Gomes, é 
fundamental a união dos esforços para que as ações em benefício da sociedade se consolidem e sigam como exemplo pelo mundo. “É um 
prazer muito grande para a Portonave poder cooperar e fazer parte desse grupo junto ao Instituto Social, além de ser uma honra estarmos 
diretamente envolvidos com mais uma ação dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), aos quais já somos signatários”, destaca.

O presidente do Selo Social, Fernando Assanti, ressalta que Navegantes é um exemplo de como a parceria entre o poder público, empresas 
privadas e entidades do terceiro setor podem mudar a realidade local. “A partir da formação realizada durante todo o ciclo e dos dados 
coletados, podemos dizer que a agenda 2030 já é uma realidade em Navegantes e a cidade tem potencial para avançar cada vez mais nestas 
metas”, comenta.

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

Sobre o Selo Social
O programa, articulado nacionalmente pelo Instituto Selo Social, 
atua na qualificação e mensuração dos resultados de ações, por 
meio do monitoramento e reconhecimento dos impactos sociais. 
É uma certificação concedida a empresas, entidades sociais e 
órgãos públicos que demostrem Compromisso Social. Só em 
2021 foram certificadas 184 organizações, que desenvolveram 416 
projetos, somando 1.557 impactos sociais e 837 mil atendimentos.

Aos interessados, as inscrições para 2022 já estão abertas e 
podem ser realizadas no site www.selosocial.com/inscricao. A 
participação no processo de certificação é gratuita e mantida 
pelos patrocinadores de cada cidade. A Portonave é um deles, 
em Navegantes.

Portonave segue como signatária e apoiadora do Movimento ODS
O Porto de Navegantes renovou sua participação como signatária 
e apoiadora oficial do Movimento ODS SC – que visa cumprir os 
compromissos da Agenda 2030 para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) em Santa Catarina –, durante a primeira reunião 
de 2022, realizada pelo Comitê de Itajaí. O Movimento é constituído 
por voluntários e tem caráter apartidário, plural e ecumênico. O 
grupo realiza troca de ideias e trabalho em conjunto, com a finalidade 
de estabelecer e desempenhar ações para a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade catarinense, alinhada à Agenda proposta pela 
Organização das Nações Unidas (ONU).

“A Portonave tem em seu DNA a sustentabilidade. Participar e 
apoiar o Movimento ODS SC possibilita a realização de ações e 
o estabelecimento de parcerias para mais iniciativas voltadas a 
responsabilidade socioambiental. Nossos projetos e ações estão 
alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, com 
eles, buscamos contribuir no atingimento das metas da Agenda 
2030 no Brasil”, ressalta a analista de Responsabilidade Social da 
Portonave, Ellen Garcia.
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O retorno gradativo de algumas atividades e o cumprimento dos protocolos sanitários permitiram a volta de uma das práticas esportivas mais 
esperada de Navegantes, a Corrida de Praia Portonave, que neste ano chegou a sua 13° edição. Saúde, superação e sustentabilidade motivaram 
o evento que contou com pessoas de Santa Catarina e de outros estados brasileiros e ocorreu em 13 de fevereiro. Aproximadamente 900 
atletas participaram dos percursos de 5km e 10km. Troféus, medalhas e dinheiro foram os itens das premiações, conforme cada categoria. 

Natural do Acre e moradora de Itajaí há dois anos, Maria Ângela 
Costa Olanda, ficou em 1º lugar na categoria 40 a 44 anos. “Só 
treinei no meu trabalho, não me preparei especialmente para essa 
prova, mas estou muito feliz com o resultado”, enfatiza.

Além de ser exemplo de superação, Maria Ângela é referência para 
a família e se destaca em sua atuação profissional como coletora de 
lixo. “Corro há três anos, foi ela quem me tirou a depressão. Estou 
aqui para dar meu melhor e crescer na vida, oferecer o melhor para 
minha mãe, que ficou no Acre. Gosto do que faço e faço com muita 
dedicação”, conta.

Pela primeira vez, as amigas Liliane da Silva Garcia e Marilene Elie 
Ramos vieram da Grande Florianópolis para participar da corrida 
de 5km. “O ambiente é maravilhoso, assim como todo o suporte da 
organização. Com certeza estaremos aqui no próximo”, diz Liliane. 
Animada, Marilene recentemente começou a rotina de caminhada e 
corrida. “Entrei para a corrida pela saúde e pela energia dos amigos. 
Eles me incentivam bastante e está me fazendo muito bem”.

Um grupo de seis amigos vieram da região de Penha para 
participar e prestigiar o evento. “Agradecemos pela oportunidade, 
acaba sendo um momento de descontração também, trazemos 
a família, nos divertimos mesmo. Tudo show de bola!”, comenta 
João Gabriel Pereira.

A conquista do 2º lugar na categoria geral masculino foi do Jocilei 
de Macedo, que veio do Pará para a prova. “É a primeira vez que eu 
faço prova na areia, estou acostumado a correr no asfalto, mas deu 
tudo certo. Tenho 43 anos e estar no meio da rapaziada nova é muito 
gratificante também”, destaca.

 R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

FORÇA DE VONTADE 
E SUPERAÇÃO

SAÚDE, DESCONTRAÇÃO 
E PLURALIDADE 

DO PARÁ PARA AS 
AREIAS DE NAVEGANTES 

SAÚDE E SUSTENTABILIDADE MARCAM A 
13ª CORRIDA DE PRAIA PORTONAVE 
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Ao todo, 87 profissionais da Portonave se inscreveram na corrida. 
“Estar aqui como profissional da Portonave traz muito orgulho. É 
um evento muito bonito e organizado, além de tudo, ganhar fica 
melhor ainda”, brinca Suellen Cristina André, que ganhou em 
primeiro lugar nos 5km, na categoria profissional da Portonave.

O evento também contou com a presença do diretor-
superintendente administrativo da Portonave, Osmari de 
Castilho Ribas, do gerente Comercial, Marketing, Comunicação 
e Responsabilidade Social, Rodrigo Gomes, do prefeito de 
Navegantes, Libardoni Fronza, e da superintendente da Fundação 
Municipal de Esportes de Navegantes, Gabriela Boff.

PROFISSIONAIS PORTONAVE

Nesta edição, a corrida teve uma parceria inédita com a Eco 
Local. Uma equipe especializada recolheu e fez a destinação 
correta dos resíduos do evento. A iniciativa de realizar a “corrida 
mais consciente” fortaleceu ainda mais a responsabilidade que o 
Porto tem com a sociedade e com a preservação ambiental. “Uma 
pequena ação, mas que faz toda a diferença e, principalmente, 
reforça o cuidado e a atenção que temos com o meio ambiente e 
com a comunidade”, destaca a analista de Responsabilidade Social 
da Portonave, Ellen Garcia.

O compromisso ambiental também se alinha à missão da Eco Local 
Brasil, que recolheu e fez o descarte correto dos resíduos tanto dos que 

SUSTENTABILIDADE
têm ciclo de reciclagem, quanto dos que não têm. “Nós valorizamos 
o que para muita gente é lixo. Quando temos oportunidade de 
prestar atendimento em um evento como esse, evitamos desperdício, 
podendo reaproveitar tudo. Essa é a nossa maior realização.”, enfatiza 
o coordenador Eco Local Brasil, Filipe Oliveira.

Para o vice-presidente da Associação de Apoio à Cultura e 
Esporte de Santa Catarina (AACESC), Ricardo Ziehlsdorff, a ação, 
inédita neste evento, teve como objetivo ir além do recolhimento 
de resíduos. “A ideia principal é disseminar práticas conscientes, 
fomentar a conscientização e a responsabilidade dos atletas e de 
toda a equipe envolvida na organização”, diz.
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 R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

CORRIDA DE PRAIA PORTONAVE
10 KM PROFISSIONAIS PORTONAVE - MASCULINO

RAFAEL PAZ RODRIGUES
DIEGO BUBA
JUCI PEDRO MACIEL
JULIERME DA FONSECA DIAS
JONATAS MARIA DOS SANTOS
EDUARDO MONTE BLANCO DINIZ
VALDISNEI MOREIRA DOS SANTOS
FRANCISCO FERRAZ
WILLIAN ANDERSON SILVA
CARLOS EDUARDO LEAL MACHADO
LUCAS PAHL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CORRIDA DE PRAIA PORTONAVE
5 KM PROFISSIONAIS PORTONAVE - FEMININO

CORRIDA DE PRAIA PORTONAVE
10 KM PROFISSIONAIS PORTONAVE - FEMININO

SUELLEN CRISTINA ANDRÉ
GIOVANNA PEGORARO
TAYANE RIPARI DE MEDEIROS
LIA RAYANE PAIVA DE SOUZA
DÉBORA PASCOAL DA SILVA
ESPILONDINA SUCABRE LAURINDO
ALEXANDRA LUCIANO BARCELLOS
ANGELINA FRANCIELE CAVALLI

ALEXSANDRA MARQUES

1
2
3
4
5
6
7
8

1

CORRIDA DE PRAIA PORTONAVE
5 KM PROFISSIONAIS PORTONAVE - MASCULINO

JEAN SILVA
DANIEL FREITAS FURTANO BARBOSA
SIDNEI MARTINHO REICHARTS
ALISSON CIDRAL ANACLETO
ADILSON RODRIGUES
CRISTIANO BERNARDI
KENEDY RODRIGUES DA SILVA
DEMILSON LINHARES
MARCIO JOSE FRANCISCO
RAIMUNDO DE OLIVEIRA PINHEIRO
HIGOR HENRIQUE  SANTOS
EDUARDO VIDAL TEIXEIRA
LEONARDO VIEIRA DEMARCO
WAGNER DA SILVA CUSTODIO
IGOR SERGIEJEW JÚNIOR
GABRIEL DOS SANTOS
ALEXSANDER DOS SANTOS ALVES
VAGNER BELOLLI
RICARDO MORAIS JACQUES
CÉLIO ADRIANO SCHULLER
RENATO MOACIR DA SILVA
LUIS CALOS DE LIMA
KEVIN KEHRVALD BLANKENBURG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CONFIRA OS RESULTADOS DAS CATEGORIAS DOS PROFISSIONAIS PORTONAVE.

THIAGO THIBES
GILBERTO SILVA
WESLEY FERNANDES
VICTOR SANTOS DA SILVA
ANDRÉ DE SOUZA
KAUAN WOLFF DE OLIVEIRA
JULIANO MARCEL UMEDA ADÃO
CLEITON DIONEI MACHADO
BRUNO HENRIQUE LIERMANN
FÁBIO JOSÉ GRUNER
JULIANO DOS SANTOS ALVES
ALEX SANDRO CORREA DE SOUZA
RÔMULO DONIZETTI BELLÓDI
JOTACI DA SILVA
ANDRÉ RIGHI
ROBISON SCHWANZ
JOSÉ JUNIOR TEIXEIRA
KARIANE DE SOUZA BOCHI
JOSÉ SEBASTIAO FRANCISCO JUNIOR
LUCAS DOS SANTOS DA SILVA CUNHA
TIAGO CAMACHO
FELIPE CHAVES CABRAL
ARIOVALDO AMANCIO ROCCHI JUNIOR
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C O M E R C I A L

Terminal começa 2022 com novos serviços

Portonave oficializa acordo com a Embaixada Argentina
O Porto de Navegantes firmou acordo de cooperação com a 
Embaixada e com o Consulado da Argentina em  Florianópolis. 
O objetivo é reduzir os custos logísticos de importação e 
exportação. Essa é a primeira parceria bilateral da Portonave em 
âmbito internacional, uma iniciativa que potencializa os negócios 
internacionais e fortalece Santa Catarina no segmento portuário. 
Dentre os principais produtos de exportação que passam no 
Terminal com destino à Argentina, estão acessórios do segmento 
automotivo, produtos químicos, além de produtos da linha branca, 
como máquinas de lavar roupas e outros eletrodomésticos. Na 
importação, as principais cargas são plásticos, azeite de oliva e 
vinhos.

Santa Catarina é o principal destino das cargas Argentinas em 
contêineres, segundo o Datamar. Já, de acordo a Autoridade 
Portuária de Itajaí, o complexo portuário de Itajaí e Navegantes 
liderou as atividades do setor, com 1,643 milhão de TEUs, 16% mais 
que em 2020. A Portonave representa 1.125.611 TEUs desse número, 
29% a mais que o ano anterior, o que fez a empresa conquistar o 
maior crescimento da sua história.

A cerimônia que oficializou a cooperação foi conduzida de forma 
virtual e contou com a participação do diretor-superintendente 
administrativo da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, do gerente 

comercial, Rodrigo Gomes, do embaixador da Argentina no Brasil, 
Daniel Scioli, do secretário de Assuntos Internacionais de Santa 
Catarina, Fernando Raupp, do cônsul da Argentina em Florianópolis, 
Federico Eugenio Costa, e autoridades do Ministério de Relações 
Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina, 
da Agência Argentina de Investimentos e Comércio Internacional.

Brasex

O navio Northern Delegation, do serviço Brasex, com escalas 
em Kingston, New Orleans, Houston, Veracruz, Cartagena e 
Manzanillo, esteve em janeiro na Portonave. Desde então, o 
Terminal passa a receber, semanalmente, os navios dos armadores 
CMA-CGM e COSCO, dessa nova linha. O serviço deve 
movimentar, na exportação, cargas de madeira, proteína animal, 
móveis e produtos cerâmicos. Já na importação, as principais 
cargas são de polímeros, produtos químicos diversos, borrachas e 
seus derivados. Trata-se de uma rota de interesse estratégico para 
os armadores, pois os hub ports presentes na América Central/
Caribe possuem conexões para todo o mundo. Com a mudança 
do serviço Brasex I de Itajaí para Navegantes, o Terminal passa 
a ter a concentração das cargas de exportação em contêiner 
nesse trade, no Complexo Portuário do Rio Itajaí-Açu. O Porto de 
Navegantes já conta com o serviço Brasex II, que também opera 
no mesmo mercado.

SAT

O primeiro navio do serviço SAT (South America – Africa – Triangle 
Service) do armador Hapag-Lloyd, que com escala em Navegantes 
conecta os portos de Durban e Luanda, atracou na Portonave, 
também em janeiro. O navio Polônia de 220m LOA e 32,3m BEAM, 
com capacidade de 3,091 TEUs, faz parte da nova linha anunciada 
pelo Porto em 2022. Com a mudança do serviço SAT de Itajaí para 
Navegantes, a Portonave passa a ter exclusividade das cargas em 
contêiner do Brasil com origem e destino à África Ocidental, nos 
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por meio do porto de 
Luanda, capital de Angola. Os principais produtos movimentados 
na exportação desta linha são: proteína, óleos e gordura animal, 
produtos químicos,  madeira e seus derivados. Na importação, 
aparecem minérios, ferro fundido e produtos químicos inorgânicos. 
Atualmente, a Portonave soma 11 linhas para quatro continentes. O 
tráfego com a África é uma das rotas marítimas mais importantes 
que envolvem o Brasil, sendo significativa para a economia de 
Santa Catarina.
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Em meio ao cenário desafiador provocado pela 
pandemia, a Portonave superou as expectativas 
do setor portuário com recordes significativos 
nos últimos meses. Houve, em 2021, um 
crescimento de 29%, sendo o maior da história 
da empresa. Por isso, como agradecimento 
aos 10 milhões de TEUs, a empresa também 
produziu um vídeo sobre a infraestrutura do 
Terminal. Direcione a câmera do seu celular, 
acesse o QRCode e confira! 

Para o diretor-superintendente administrativo, Osmari de Castilho Ribas, 
todo esse trabalho demanda constante planejamento e eficiência na gestão. 
“O capital humano da empresa, com mais de mil profissionais diretos, 
assim como os clientes, os caminhoneiros, a comunidade e os demais 
envolvidos, que contribuem na operação portuária, merecem todo nosso 
reconhecimento”, parabeniza.

PLANEJAMENTO E EFICIÊNCIA

MILHÃO 
POR 
MILHÃO

Início das 
operações. 
Primeiro navio foi 
o MSC Uruguay.

2007
Outubro

2 Milhões de 
TEUs. Navio 
CMA CGM 
America

2012
Maio

3 milhões de 
TEUs. Navio 
MSC Seattle.

2013
Outubro

4 milhões 
de TEUs. 
Navio MOL 
Advantage.

2015
Abril

1 milhão de 
TEUs. Navio 
MSC Lorena.

2010
Agosto

Desde o início das suas operações, o Porto de 
Navegantes já movimentou mais de 10 milhões 
de TEUs (unidade de medida equivalente 
a contêineres de 20 pés). O navio Teno, do 
armador Hapag-Lloyd, do serviço WMED/MSE, 
que opera na rota do Mar Mediterrâneo, foi o 
responsável pela Portonave alcançar a marca 
de 10 milhões, fazendo com que o Terminal seja 
o único de Santa Catarina a obter essa medida 
e o segundo maior em movimentações de 
contêineres no Brasil. Tendo recebido mais de 
7,8 mil escalas de navios de todas as regiões do 
mundo. A movimentação dos 10 milhões inclui 
as operações de exportação de cargas, como 
madeira, proteína animal, móveis e produtos 
cerâmicos, e de importação de cargas, como 
bebidas, plásticos, produtos químicos, borrachas 
e seus derivados.

DE TEUs
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CRESCIMENTO E LIDERANÇA DE MERCADO

5 milhões de 
TEUs. Navio 
Aisopos.

2016
Agosto

7 milhões de 
TEUs. Navio 
CMA CGM 
Jacques Júnior.

2018
Novembro

9 milhões de 
TEUs. Navio 
MSC Brunella.

2021
Março

6 milhões de 
TEUs. Navio 
MSC Arica.

2017
Agosto

8 milhões de 
TEUs. Navio 
MSC Albany.

2020
Março Navio Teno.

2022
Fevereiro

O marco dos 10 milhões de TEUs movimentados pela Portonave 
foi um dos destaques da reunião estadual da Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), realizada 
em fevereiro. Durante o encontro, o diretor-superintendente 
administrativo, Osmari de Castilho Ribas, destacou o trabalho 
realizado pela Portonave para o alcance dos números positivos 
em produtividade, e enfatizou a importância dos investimentos 
para o segmento portuário. “Nossos serviços são reconhecidos 
pela qualidade. Por isso, os investimentos do Governo do 
Estado em recuperação e manutenção das rodovias é de 
grande valia para Santa Catarina seguir entre os mercados 
portuários mais competitivos do Brasil”, frisa.

O evento Conselho Estratégico para Infraestrutura de 
Transporte e a Logística Catarinense também contou com 
a participação do presidente da FIESC, Mario Cezar de 
Aguiar, o secretário-adjunto de Infraestrutura e Mobilidade, 
Alexandre Martins da Silva, a coordenadora do Fórum 
Parlamentar Catarinense, a deputada Angela Amin, e o 
senador Esperidião Amin.

MARCA ALCANÇADA FOI ASSUNTO EM ENCONTRO DA FIESC

EXPORTAÇÃO DRY
+ 33,4%

EXPORTAÇÃO REEFER
+ 50%

*em comparação com janeiro 2021

A Portonave segue como segundo maior Porto do Brasil e como principal movimentadora de contêiner 
por região, sendo líder do Sul em importação e exportação, conforme estatísticas do Datamar.

JANEIRO 

IMPORTAÇÃO
+ 38,6%

EXPORTAÇÃO REEFER
+ 18,8%

IMPORTAÇÃO DRY
+ 26,9%

IMPORTAÇÃO REEFER
+ 39,3%

2021 2022 *

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

Levar informação para promover mais segurança e consciência nas 
estradas foi o objetivo da campanha Prevenção de Acidentes 2022, 
realizada no Gate da Portonave pelo Serviço Social do Transporte 
(SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). 
Cerca de 250 motoristas, que percorrem regiões de todo o Brasil e que 
passaram pelo Terminal durante a atividade, receberam brindes da 
campanha. Conforme a Confederação Nacional do Trânsito, o Brasil 
já chegou a registrar 50 mil acidentes com vítimas, sendo 20% deles 
relacionados a caminhões. Uma das maneiras de reduzir esses números 
é alertar os profissionais, principalmente os que estão na linha de frente, 
como os motoristas.

Para Francisco de Ribeiro de Oliveira, do Rio Grande do Norte, 
que trabalha há 45 anos nas estradas e recebeu as orientações da 
campanha, a promoção de ações de conscientização é de grande valia. 
“Isso nos torna melhores e nos ajuda a seguir com mais consciência 
no trânsito”, diz.

Já o caminhoneiro Esmael Freitas, de Navegantes, destaca a importância 
de receber informações e alertas. “Estamos sempre expostos. Por isso, 
essas atitudes são boas para que a gente fique ainda mais atento aos 
riscos nas estradas”, ressalta.

Desde 2019, foram abordados cerca de 7,5 mil caminhoneiros, só com 
ações da campanha Prevenção de Acidentes, realizadas na Portonave. 
“Como a vida deles é muito corrida, a gente tenta chegar o mais 
próximo possível nos situando em locais estratégicos, como no Porto de 
Navegantes. Eles gostam muito dessa aproximação e trocam bastante 
informações”, afirma a coordenadora de Promoção Social do SEST, da 
unidade de Itajaí, Bruna Floriani Valim Seninotti.

Caminhoneiros recebem orientação 
sobre segurança no trânsito

Agora, em parceria com a Portonave, a Sapore oferece refeições no restaurante 
principal, lanchonete, cafeteria “Vitrines” e no espaço Sapore INBox para deixar 
o dia a dia na empresa ainda mais gostoso. Fundada em 1992, a Sapore é a maior 
empresa de refeições corporativas do Brasil, com capital 100% nacional. Atuando nos 
mais variados segmentos, como automotivo, bancário, entretenimento, mineração, 
siderurgia, farmacêutico, a Sapore alimenta 1,3 milhão de pessoas por dia e conta 
com 1.300 restaurantes no Brasil e Colômbia. A expertise de quase 30 anos de 
atuação faz com que a companhia entregue refeições deliciosas, com qualidade e 
variedade para todos os perfis de clientes. Os processos da Sapore são sustentados 
por três pilares: produtos, pessoas e equipamentos, integrados ao Sistema de 
Inteligência Operacional Sapore (IOS), o grande diferencial da companhia.

Conheça mais sobre a Sapore no site sapore.com.br e nos perfis das redes sociais:
Instagram:  @saporebrasi l

Facebook:  /SaporeBrasi l

Linkedin:  saporebrasi l

Sapore é a nova responsável pelas refeições na Portonave
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M A R K E T I N G

Acreditar em potencial, desenvolver pessoas e realizar sonhos. Essa é 
a essência que move os incentivos do Porto de Navegantes quando o 
assunto é: prática de esportes. Por isso, desde fevereiro, três surfistas 
de Navegantes são os novos patrocinados do projeto Portonave 
Surf Team. A iniciativa complementa as ações do Terminal que são 
alinhadas ao movimento nacional dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

Há 18 anos, as ondas fazem parte da vida de Dérek Adriano. Bicampeão 
Catarinense 2015/2021 e destaque em inúmeros campeonatos de 
Norte a Sul de Santa Catarina, o atleta celebra o patrocínio. “Não 
tenho palavras para descrever este momento, foram anos difíceis de 
muito suor e muita luta, e hoje sou agraciado com esta nova fase!”, 
disse em tom comemorativo em uma postagem no Instagram sobre 
a nova parceria.

Kaique Oliveira, 26, começou a surfar com 11 anos e já conquistou 
o título de campeão catarinense júnior. Em sua rede social oficial, 
destacou a felicidade com a mais nova parceria principal, chamada 
de “patrocínio de bico” no mundo do surf. “Obrigado por acreditar no 
meu potencial e abraçar a causa. Uma felicidade imensa em fazer parte 
desse time. Agora, vamos aos treinos, com foco total nas competições”.

O jovem Gustavo Frutuoso, de apenas sete anos, surfa ondas de até 
1,5m. Já foram pelo menos 10 títulos e a carreira promissora está 

Portonave alinhada ao movimento ODS

Com finalidade de promover sociedades 
mais prósperas e pacíficas por meio de 
relações sustentáveis com o meio ambiente, 
os incentivos da Portonave estão alinhados 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), agenda 
global que possui metas até 2030. As ações de patrocínio para 
os surfistas estão relacionadas aos objetivos Saúde e Bem-Estar 
(3), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (8) e Vida na 
Água (14).

Campeonato de Futebol de Areia de Navegantes

A Portonave está presente como patrocinadora da 37ª edição do 
Campeonato de Futebol de Areia de Navegantes. Ao todo, serão três 
meses de competições com 1.650 mil atletas compondo 66 equipes. 
O evento ocorre na Arena Marcos Vinícius Fagundes, na Praia 
Central, em Navegantes. O diretor-superintendente administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, esteve presente na estreia, no dia 3 de 
fevereiro. “É gratificante poder incentivar e contribuir com práticas 
esportivas na cidade que acolhe o Porto há 14 anos. Desejamos que 
sejam momentos descontraídos e de emoção a todos. Bons jogos!”, 
declara. O encerramento será no dia 10 de maio.

Surfistas de Navegantes recebem 
patrocínio da Portonave

só começando. Em seu perfil no Instagram, parafraseou o nadador 
Michael Phelps “Tudo é possível desde que você dedique seu tempo, 
seu corpo e sua mente”, ao celebrar o novo patrocínio da Portonave.

Além dos novos integrantes, desde 2021 outros seis surfistas fazem 
parte do projeto: Matheus Navarro, Figue Diel, Everaldo “Pato” 
Teixeira, Bela Nalu, Wagner Cardoso e Alexandre Augusto (os dois 
últimos são profissionais da Portonave). “Acreditamos que o esporte 
muda vidas e buscamos fazer o possível para incentivar cada vez 
mais os atletas”, frisa o gerente Comercial, Marketing, Comunicação 
e Responsabilidade Social, Rodrigo Gomes.
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S S M A

Regiane Santos
CCOS

Emerson Skruchinski 
Meio Ambiente

Equipe de Segurança, Saúde 
e Meio Ambiente atua na 
prevenção da empresa

O departamento de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) 
garante a melhoria contínua das medidas preventivas em todas as 
áreas da empresa Portonave, como manutenção, operação, armázem, 
administativo e na câmara frigorífica da Iceport. Com o objetivo 
de propor melhores condições de trabalho, segurança e bem-estar 
aos profissionais e clientes, além de evitar riscos ao meio ambiente.

Regiane atua há um ano e nove meses na empresa e é agente de 
monitoramento na Central de Controle Operacional de Segurança 
(CCOS). A área opera 24h por dia e preza pela segurança de todos no 
Terminal, por meio de monitoramentos, acionamentos e controles 
de acesso de pessoas e equipamentos. A equipe registra e comunica 
ocorrências de forma precisa e em tempo hábil para que as medidas 
cabíveis sejam tomadas.

“Trabalhamos em conjunto com o Meio Ambiente, Segurança do 
Trabalho e diretamente com a Segurança Patrimonial. Nosso foco é 
zelar para que todos possam usufruir de segurança. Cada dia surge 
um novo desafio, um novo aprendizado, e por isso sempre buscamos 
o nosso melhor!”.

Técnico em Meio Ambiente, Emerson atua há nove anos no Terminal 
e é responsável por averiguar a adequação de normas, portarias 
e leis de órgãos intervenientes. Suas atividades contemplam os 
monitoramentos da qualidade do ar, água, planos de emergência 
ambiental, principalmente na área IMO, onde ficam armazenadas 
as cargas perigosas do porto, e a segregação correta de resíduos.

“O foco é sempre a prevenção, mas também estamos capacitados 
a dar o combate, caso necessário. Acima de tudo, a nossa equipe 
se complementa. Cada profissional é essencial para o pleno 
desempenho das nossas atividades. Tenho muito orgulho e felicidade 
de dizer que trabalho na Portonave!”.

A partir de legislações, normas regulamentadoras, e a aplicação 
de procedimentos e metodologias, o time de SSMA realiza as suas 
atividades com o foco na prevenção. Para o pleno desempenho das 
funções, o cuidado redobrado, trabalho em equipe e dedicação são 
fundamentais para o time. Nesta edição, você vai conhecer parte da 
equipe que integra esta seção.
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Felipe Erbs Borba
Supervisão

Osmarildo de Jesus
Segurança do Trabalho

Alex Sandro Corrêa de Souza 
Bombeiros

Fabrício Gerônimo
Segurança do Trabalho

Supervisor de Segurança do Trabalho, Felipe atua há um ano e sete 
meses na Portonave e acredita que um ambiente seguro e sadio é 
essencial para que as atividades sejam efetuadas com excelência. 
Além de ser responsável pelo cumprimento das obrigações legais 
e se manter atualizado perante a legislação e novas tecnologias, ele 
garante o desenvolvimento constante do seu time.  

“É preciso compor uma equipe capacitada e comprometida em 
desempenhar as suas atividades com responsabilidade e segurança. 
E para atingirmos um alto nível de excelência, é importante 
desenvolver não somente o departamento de SSMA, como também 
todos os nossos profissionais. Há uma necessidade de melhoria 
contínua da cultura e maturidade para que os profissionais pensem 
e ajam com segurança”.

Técnico em Segurança do Trabalho Sênior, Osmarildo começou 
na Portonave em 2009 e realiza atividades voltadas à segurança 
ocupacional e a verificação da legislação. Só na área de Segurança 
do Trabalho, são cerca de dois mil registros legais que a Portonave 
atende em seu Terminal. Ele também faz inspeção de navios, 
abertura e liberações de permissão de trabalho, atua nos programas 
de saúde e segurança, planos de controle de emergência, 
treinamentos e simulados.

“Aprendo algo novo todos os dias com a troca de informações entre 
colegas e a atualização constante da legislação. Me sinto realizado 
em estar na Portonave. Hoje estou em um time muito unido e 
multidisciplinar. Nós sempre falamos que quando um ganha, todos 
ganham, e quando um perde, todos perdem. E isto para mim é um 
verdadeiro espírito de equipe.”

Alex atua como bombeiro desde 2015 no Terminal, mas integra 
o time da Portonave desde 2013, quando iniciou como socorrista. 
Os bombeiros atuam 24h por dia na empresa e prestam auxílio 
em plantas de edificação, plano de emergências, simulados de 
evacuação, evacuação em emergências, atendimento à proteção da 
vida e meio ambiente e resgates de pessoas e animais. Além dos 
bombeiros, cerca de 100 brigadistas voluntários atuam no local e 
recebem treinamentos e capacitações.

“Realizamos inspeções no sistema preventivo de combate aos 
incêndios, como hidrantes, extintores, mangueiras e verificação 
das rotas de fuga e diversas outras atividades a partir de rondas. 
Percebo que o mais importante é a prevenção e orientação na 
busca por melhores condutas. Quando o nosso setor vê algo em não 
conformidade, solicita a correção o mais breve possível”.

Fabrício atua como técnico de Segurança do Trabalho Sênior há 
12 anos e é especialista na gestão de produtos perigosos, que são 
armazenados na área IMO. Ele analisa o risco da segregação de 
cargas perigosas, quando averiguada a incompatibilidade de certos 
produtos químicos, procedimento que garante a segurança de 
armazenamento. Também verifica a documentação e rotulação de 
contêineres de cargas perigosas, verificando-as diariamente, presta 
auxílio em planos de controle de emergência e dá treinamentos aos 
profissionais, como no Módulo 3.1 - Manuseando Cargas Perigosas 
nos Portos, do Programa de Desenvolvimento Portuário (PDP).

“Durante esses anos, eu aprendi que devemos sempre ser humildes e 
entender que a gente nunca sabe tudo. É necessário sempre buscar 
novos conhecimentos. Me sinto seguro, confiante e motivado por 
trabalhar nesta grande equipe, que eu vejo como um corpo, onde 
cada membro tem as suas funções essenciais”.
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O PODER DOS 5 SEGUNDOS
A vida bem-sucedida de Mel Robbins, autora do livro, já foi muito diferente: ela evitava encarar desafios, apertava o botão soneca 
inúmeras vezes e deixava o caos se instalar pelo resto do dia. Tudo mudou quando ela descobriu O PODER DOS 5 SEGUNDOS 
e a capacidade de um curto espaço de tempo ser tão determinante em suas ações. Mel descobriu a fórmula para colocar sua vida 
nos eixos e parar de culpar os outros pelos seus problemas. Executivos das maiores marcas do mundo estão usando a ferramenta 

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 informações doando um livro.

Até a próxima e boa leitura!

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

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

• Marcelo Medina (Operacional) foi pai de Marilia Kelm Medina, 
em 28/12/2021.

• Roger Silvio Ferreira (Manutenção) foi pai de Maria Augusta 
Rodrigues Ferreira, em 29/12/2021.

• Alex Sandro dos Santos (Operacional) e Tatiana Izabel Aurea 
da Silva (Administrativo) foram pais de Miguel Antonio dos 
Santos, em 01/01/2022.

• Alexandre Gonçalves da Silva (Operacional) foi pai de Eloah 
Isabeli da Silva, em 13/01/2022.

• Maurilio Ferreira da Silva (Operacional) foi pai de Eva Borges 
da Silva, em 19/01/2022.

• Marcio Fernando Bugai (Manutenção) foi pai de Heloisa Bugai, 
em 20/01/2022.

• Tarsis Maciel Pereira (Segurança) foi pai de Rafael Tarsis 
Pereira, em 25/01/2022.

• Alexandre Patricio (Operacional) foi pai de Alexandre Patricio 
Filho, em 31/01/2022.

• Lucas Nathaniel Xavier (TI) casou-se com Thaisa Silveira 
Tatsch Xavier, em 22/12/2021.

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal 
Bibliotecária CBR14/771

• Matheus Aurélio de Oliveira (Operação), formou-se Tecnólogo 
em Processos Gerenciais, em 03/09/2021.

• Debora Regina Emilio de Oliveira (Operação) formou-se 
Tecnóloga em Processos Gerenciais, em 12/10/2021.

• Steve Richard Vaz (RH), formou-se Bacharel em Administração, 
em 16/12/2021.

• Fabio Jose Gruner (Manutenção), formou-se Técnologo em 
Gestão Ambiental, em 28/01/2022.

• Alexsandro Roberto Tietjen (Operação), formou-se Tecnólogo 
em Logística, em 04/02/2022.

para aumentar a produtividade, a colaboração e o envolvimento de seus 
profissionais. Neste livro, você vai aprender com exemplos reais que nada irá 
mudar se continuar vivendo a vida no automático e não se arriscar. O livro foi 
traduzido para o Português em 2019 e já foi traduzido para 36 línguas. A obra 
é composta de 272 páginas com seu conteúdo dividido em cinco capítulos.

• Cleverson Willian dos Santos (Financeiro) foi pai de Julian 
Vito Pereira dos Santos, em 14/02/2022.

• Wellington Maycon Jose dos Santos (Operacional) foi pai de 
Lavinia da Costa dos Santos, em 16/02/2022.

• Kelvin Rosa de Abreu (Operacional) foi pai de Maria Helena 
Tavares de Abreu, em 20/02/2022.

Ideias principais do livro:

• Você não é o único que enfrenta dificuldades para mudar seus hábitos e 
sua rotina;

• Ao aplicar a regra dos 5 segundos em uma área de sua vida, perceberá que 
pode aplicar em qualquer outra que desejar;

• Mudar pode ser simples, mas não significa que será fácil;

• Todos temos coragem dentro de nós, basta honrá-la e usá-la;

• Não devemos esperar as condições “perfeitas” para agir. Isto pode nos 
custar uma oportunidade única;

• Coragem não é necessária apenas para grandes atos. Muitas vezes, 
precisamos dela no dia a dia, para funções básicas;

• Dificilmente você sentirá vontade e motivação para fazer a maioria de 
suas obrigações;

• Controle não só suas ações, mas principalmente seus pensamentos.
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Segurança da Informação & Proteção de Dados
A partir desta edição, serão divulgadas informações relacionadas 
à Segurança da Informação, Proteção de Dados que estão sento 
tratadas na empresa, além de notícias, dicas e novidades.

Saiba mais sobre o que é a LGPD e de que forma implica nas 
condutas dentro da Portonave. Confira abaixo:

O que é a LGPD?
LGPD é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, 
sancionada em agosto de 2018. A LGPD estabelece regras sobre 
coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de 
dados pessoais, impondo mais proteção e penalidades para o 
não cumprimento.

Cuide de seu usuário, e até a próxima edição!

Os profissionais da Portonave passam por treinamentos obrigatórios associados às novas 
Políticas de Proteção e Privacidade e Segurança da Informação. Em breve, terá mais uma 
temporada de conhecimentos sobre este assunto.

Como funciona a aplicação na Portonave?
Na Portonave, há constante aperfeiçoamento dos controles, a fim de garantir a privacidade e proteção dos dados dos seus 
titulares por meio do cumprimento de leis. A empresa tem uma Política de Proteção e Privacidade de Dados, disponível no 
site www.portonave.com.br. O documento traz as definições sobre cada papel e responsabilidades, desde a coleta de dados, 
compartilhamento, tempo de permanência até a proteção de direitos sobre os dados.  
 
Além disso, há a função para a requisição de privacidade, em que pode contatar o 
DPO para ter mais informações sobre a LGPD.

    Acesse a Política pelo QRCode e leia na íntegra.

O gerente de TI, Jardel Fischer, passa a exercer também a função de DPO (Data Protection 
Officer), ou encarregado de proteção de dados. O principal papel desta nova designação 
é garantir que a organização processe os dados pessoais (profissionais, visitantes a 
prestadores de serviço) em conformidade com as regras de proteção de dados aplicáveis. 
A atuação neste sentido, reforça o zelo da Companhia com o compliance e à integridade.

T I

Porto conta com DPO 
encarregado de dados

15PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 15  •   Nº  129  •   janeiro e  fevereiro 2022



Liberdade e respeito 
para todos e todas.

No trabalho,
em qualquer lugar.

de Março
Dia Internacional
da Mulher8


