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A  V O Z  D O  P O R T O

VISÃO AMBIENTAL 
EM PROL DA SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO

A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são temas 
que estão cada vez mais em evidência na nossa sociedade, sendo 
nítido a crescente demanda do mercado por empresas que buscam o 
equilíbrio entre as necessidades do ser humano e o meio ambiente. 

Segundo dados da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários), em 2021, a movimentação de contêineres no país 
registrou um incremento de 11%, se comparada a 2020. Ao encontro 
disso, estudos apontam que essa movimentação tende a crescer 
ainda mais nos próximos anos, sendo o setor um importante 
segmento para o desenvolvimento da economia. 

A atividade portuária, em todas as suas fases, pode gerar diversos 
impactos socioambientais e as ações para mitigar e/ou compensar os 
impactos negativos são necessárias. Para acompanhar o crescimento 
do setor, muitas operações estão sendo incrementadas e grandes 
obras são previstas, observando a importância do tratamento 
adequado às questões ambientais no ambiente portuário. 

Visando a qualidade ambiental das áreas diretamente afetadas 
pela sua atividade, a Portonave possui, desde o início de sua 
implementação, mais de 15 programas contínuos de monitoramento 
ambiental. Os resultados destes programas são avaliados pela equipe 
responsável e reportados periodicamente ao órgão licenciador. 

Comprometido com o desenvolvimento sustentável do ambiente 
ao qual está inserido, o Porto de Navegantes acredita que, mais 
do que uma obrigação, a preservação e a proteção ambiental são 
fundamentais para se alcançar a excelência operacional. Esta 
afirmativa é consolidada com a certificação do seu sistema de gestão, 
incluindo a norma internacional ISO 14.001 referente ao Sistema de 
Gestão Ambiental. 

Ainda como reconhecimento da constante preocupação com as 
questões ambientais, em 2021 a Portonave conquistou o terceiro 
lugar no ranking do IDA da ANTAQ (Índice de desempenho 
Ambiental), entre os terminais privados analisados, com uma 
avaliação de 96,26 pontos. 

Com o constante investimento em ações Socioambientais a 
Portonave é um dos primeiros portos do país a implementar um 
comitê de sustentabilidade, que visa o desenvolvimento de ações 
em consonância com as metas para o alcance dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. 

Acreditamos que cuidar do meio ambiente é responsabilidade de 
todos, trabalhamos em busca da melhoria contínua para garantir e 
ser referência de desenvolvimento sustentável no setor!

Agradecemos a todo nosso time que nos ajudou a, juntos, 
construirmos este excelente resultado. E que venham os 
próximos desafios!

“COMPROMETIDO COM O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO 

AMBIENTE AO QUAL ESTÁ INSERIDO, O 

PORTO DE NAVEGANTES ACREDITA QUE, 

MAIS DO QUE UMA OBRIGAÇÃO, 

A PRESERVAÇÃO E A PROTEÇÃO AMBIENTAL 

SÃO FUNDAMENTAIS PARA SE ALCANÇAR 

A EXCELÊNCIA OPERACIONAL.”

FLÁVIA CROZETA
Engenheira Ambiental 

na Portonave
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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

Associação Lusa Dengo Dengo é patrocinada pelo porto

Alunos são premiados pelo projeto Oceano 
sem Plástico

TEXTO: GIOVANNA PEGORARO E MARIANA ELI

A escolinha de futebol da Associação Lusa Dengo Dengo de 
Navegantes contará com o patrocínio do Terminal até dezembro 
de 2022. A entidade oferece práticas esportivas, principalmente o 
futebol, às 250 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, que estão 
inscritas no projeto. As ações ocorrem no contraturno escolar, 
manhã e tarde, e aos sábados. Para participar, os inscritos devem 
ter a comprovação de frequência às aulas. A ideia é estimular 
os jovens a persistirem nos estudos e combater a evasão 
escolar, que atinge principalmente os que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.  

Por meio do patrocínio, serão entregues novos uniformes com a 
logomarca da Portonave. Os materiais esportivos da associação 
também são disponibilizados às escolas do município, para que seus 
alunos possam se preparar e participar de competições regionais e 
estaduais. Segundo o presidente e fundador da Lusa Dengo Dengo, 
Enivaldo Carvalho dos Santos, o objetivo é colocar a garotada para se 
movimentar e ver que há um mundo real além do virtual. ”A parceria 
firmada é de muita valia para nós. Levar a marca do porto ao nosso 
projeto faz com que tenhamos visibilidade. Isso atrai a atenção de 
outras empresas para esta e outras iniciativas da cidade”, afirmou.

Em junho, ocorreu a premiação do Oceano sem Plástico, projeto 
voltado à educação ambiental nas escolas de Navegantes, que 
coletou cerca de 600 mil resíduos. Durante a cerimônia, a Portonave 
premiou três turmas com ingressos para o Beto Carrero World, em 
Penha, o aquário e a roda gigante de Balneário Camboriú.  

Para o aluno Derick Oliveira dos Santos, de 10 anos, “a parceria 
entre os colegas foi o que nos deu forças para conseguir fazer 
a ação. Juntos e alegres pelo meio ambiente!” Participaram do 
projeto alunos das escolas Professora Elsir Bernadete Gaya Muller, 
Educação Básica São José, Professora Maria de Lourdes Antunes e 
Professora Leonora Schmitz.  

Na cerimônia, estiveram presentes o gerente de Segurança, 
Segurança Portuária e Meio Ambiente da Portonave, Fabrício 
Martins, a Engenheira Ambiental, Flávia Crozeta, o superintendente 
do Instituto Ambiental de Navegantes (IAN), Marcos Zaleski Matos, 
o prefeito municipal, Libardoni Fronza e representantes da Câmara 
de Vereadores, além de autoridades públicas e a comunidade.

Turma premiada em segundo lugar.

 Autoridades públicas e patrocinadores estiveram na premiação. 

No evento, também foram 
entregues dois novos ecopontos 
para o descarte consciente de 
resíduos na cidade, pelo IAN. 
Agora, resíduos recicláveis, óleos 
de cozinha, lâmpadas, pilhas 
e eletroeletrônicos podem ser 
descartados e receberem o seu 
destino correto.  
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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

Mais de 200 alunos de Navegantes concluíram o 
Programa Estudante Cidadão 

TEXTO: GIOVANNA PEGORARO

“Sou estudante, sou cidadão, sou aluno, sou da paz, sou Polícia 
Militar!”. E é com este lema, cantando pelos alunos da Escola 
Municipal Prof.ª Rosa Maria Xavier de Araújo, que se dá o início 
a mais uma aula do Estudante Cidadão. O programa teve início 
no primeiro semestre e é voltado para ações de cidadania, ao bom 
comportamento e à disciplina.  

Em maio, 220 alunos, do 3º ao 5º ano do ensino fundamental, 
concluíram o programa. As turmas tiveram a coordenação do 
major Carlos Alberto Mafra Júnior, subcomandante do 25º 
Batalhão da Polícia Militar e outros 15 policiais militares, em 
parceria com a Secretaria Municipal de Educação. “O programa é 
desenvolvido a fim de trazer civismo, disciplina e contribuir para 

O surfista Caique de Oliveira Timidade comenta 
sobre a sua carreira.

a diminuição da evasão escolar a partir da disseminação de bons 
valores e o reconhecimento dos alunos. É de suma importância 
a participação da Portonave para o desenvolvimento do projeto”, 
agradeceu o coronel Evandro Fior da Cruz. 

Na formatura estavam presentes o gerente Comercial, Marketing, 
Comunicação e Responsabilidade Social da Portonave, Rodrigo 
Gomes, as diretoras da Escola Municipal Prof.ª Rosa Maria Xavier 
de Araújo, Luiza Couto e Denisaura Otowicz, o tenente-coronel 
do 25º BPM, Evandro Fior da Cruz, o prefeito municipal Libardoni 
Fronza, o vice-prefeito Wancarlos Corsani e autoridades civis, 
corpo técnico da escola, e colaboradores do programa. 

Esportistas marcam presença no programa 

Durante as ações, foram promovidas palestras com surfistas da região, como Caique de Oliveira 
Timidade, Dérek Adriano e Gustavo Henrique Frutuoso, e com o jogador Júlio Cezar, do Clube 
Náutico do Marcílio Dias de Itajaí, patrocinados pela Portonave. Eles comentaram sobre a 
importância dos estudos em sua carreira.

 16/05   O jogador Julinho, do Marcílio Dias, participa do programa.  02/05   Participação de surfistas no programa. 

As diretoras Denisaura Otowicz e Luiza Couto, da Escola Rosa 
Maria Xavier de Araújo, junto aos demais envolvidos no projeto.  
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Terminal doa 100 
contentores para a 
Secretaria de Educação

Revitalização da Gruta Nossa Senhora de Guadalupe 

Em maio, a Portonave doou cem contentores de 50 litros para 
a Secretaria de Educação de Navegantes, responsável por 
repassar o material para as escolas da cidade. A ação foi um 
incentivo para a prática da coleta seletiva nas escolas. 

A revitalização da Gruta Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro 
de Pedreiras, em Navegantes, foi concluída e o local já pode 
receber visitas. O projeto teve início em janeiro, como forma de 
compensação ambiental da Portonave, com investimento de R$ 440 
mil.  As obras foram executadas pela Prefeitura de Navegantes, em 
parceria com o Instituto Ambiental (IAN) e o Conselho Gestor do 
Parque Ambiental de Navegantes (CONGEPAN). O local recebeu 
diversas melhorias como bancos, grades, escadas e rampas de 
acesso para acessibilidade.  

Participaram da solenidade o diretor-superintendente administrativo 
do Terminal, Osmari de Castilho Ribas, o prefeito de Navegantes, 
Libardorni Fronza, o vice-prefeito, Wancarlos Corsani, representantes 
do IAN, CONGEPAN e Câmara de Vereadores, entre outros.

R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L TEXTOS: GIOVANNA PEGORARO

Participaram do ato simbólico de entrega os coordenadores 
da Secretaria de Educação, Geovana Pereira de Souza Costa e 
Jaison José Policarpo, a analista de Responsabilidade Social, 

Ellen Garcia, a engenheira ambiental, Flávia Crozeta, e a 
farmacêutica Kamille Maynardes Simas.  
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Iniciativas sustentáveis desenvolvidas pela Portonave foram 
apresentadas durante o evento HUB ODS SC, promovido pelo 
Pacto Global. O Terminal é apoiador do Movimento ODS Santa 
Catarina e teve a oportunidade de participar do debate sobre 
a importância das ações de empresas que atuam ativamente 
no atingimento das metas estabelecidas pelos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

O diretor-superintendente administrativo do Porto, Osmari de 
Castilho Ribas, falou sobre a eletrificação de 18 RTG’s do Terminal, 
que passaram a ser alimentados com energia elétrica ao invés 
de geradores a diesel, em 2016. Atualmente, os equipamentos 
funcionam 100% na eletricidade, tendo mínimos deslocamentos 
utilizando o motor a diesel para a área de manutenção preventiva. 
Projetos diretamente relacionados à comunidade, como o Nossa 
Praia, referente à revitalização da orla de Navegantes, e a obra 
de recuperação da Gruta Nossa Senhora de Guadalupe, também 
foram citados. 

HUB ODS SC 

Equipes de profissionais da Portonave e 
de consultores da PRODEG, participaram 
da auditoria interna realizada no 
Terminal referente à aplicação das 
normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e 
ISO 37001. A ação foi realizada ao longo 
de duas semanas e abrangeu a avaliação 
da totalidade dos requisitos das quatro 
normas internacionais. A PRODEG 
atende terminais portuários nas cidades 
catarinenses de Imbituba, Navegantes 
e Itapoá, além de Antonina (PR), Rio de 
Janeiro (RJ) e Barcarena (PA), sendo 
uma das maiores consultorias do país 
nesse segmento.

Auditoria interna 

O gerente Jurídico e Compliance, da Portonave, Diego de Paula, 
representou a Terminal durante o webinar promovido pelo 
CIDESPORT, em junho, onde apresentou o case da conquista da ISO 
37001 – Sistema de Gestão Antissuborno. O encontro foi conduzido 
pelo professor da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) 
e coordenador geral do CIDESPORT, Ademar Dutra. Acesse o QR 
Code e confira na íntegra.

CIDESPORT

TEXTO: MARIANA ELI

Equipe do SGI, responsável por conduzir as auditorias na 
empresa, e os profissionais da PRODEG.
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Em junho, o Programa de Apoio à Maternidade do Terminal retomou 
os encontros presenciais. Uma palestra sobre a amamentação foi 
realizada, e também um café especial para as 19 mães que compõem 
o grupo atualmente. O Programa é uma rede de apoio para elas 
poderem compartilhar as suas experiências e tirarem dúvidas sobre 

Os profissionais da Operação Alisson dos Santos, André Righi, 
Carlos Pereira, Daniel Régis, Eduardo de Souza, Emerson 
Raimundo, Evandro Marques, Guilherme Pereira, James Corrêa, 
Júnior Angiolett, Júlio do Nascimento, Rafael Malaquias, Ricardo 
do Nascimento, Sidnei Reicharts, Sílvio Libório e Vanderlei dos 
Santos comemoraram os 15 anos de atuação no Terminal com um 
churrasco. Parabéns! Desejamos sucesso! 

15 Anos de Casa!

Programa de Apoio à Maternidade 

TEXTOS: GIOVANNA PEGORARO

esta nova fase. Para os próximos encontros, serão abordados os 
temas introdução alimentar e puerpério. 

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode e confira o artigo 
e os depoimentos publicados sobre o Programa na editoria RH a 
Bordo, na última edição da revista. 
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS 
PARTICIPAM DE 

TREINAMENTOS MENSAIS 

Cerca de 40 brigadistas voluntários participaram de treinamento com amônia.

Para garantir a segurança da sua operação e atender à Instrução 
Normativa (IN) nº 28, instituída pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina, a Portonave conta, atualmente, com 67 brigadistas 
voluntários e outros três brigadistas particulares. Além do Curso 
de Brigadista, com duração de 40 horas, obrigatório a todos os 
voluntários, eles também participam de treinamentos mensais. 
Segundo o supervisor de Segurança do Trabalho, Felipe Borba, 
“praticando as atividades periodicamente, a gente retém esse 
conhecimento e eles acabam aprendendo cada vez mais”. 

Os treinamentos mensais são oferecidos ao longo de três dias, 
em três turnos diferentes, e têm duas horas de duração. Assim, se 
eventualmente algum brigadista voluntário estiver em dia de folga, 
ele terá a chance de estar presente nas atividades. Além disso, a 
disponibilização de vários dias impede que haja um impacto nas 
atividades portuárias, visto que a maioria dos voluntários atua na 
manutenção e operação.  

Durante os treinamentos são aplicadas práticas e teorias sobre 
emergência, como combate a incêndio, Atendimento Pré-
Hospitalar (APH), treinamento com amônia, apresentação do 
Plano de Controle de Emergência (PCE), entre outros. Cada 
encontro mensal possui um tema diferente, observando um 
cronograma anual. 

Em 2021, a IN 28 passou por uma atualização em que foi revista 
a fórmula para calcular a quantidade de brigadistas dentro das 
empresas. Questões, como o grau de complexidade, o tipo de 
atividade que a companhia exerce e a carga de incêndio, devem ser 
levadas em consideração nesse levantamento. Qualquer pessoa apta, 
que tenha condições físicas e psicossociais que permitam que elas 
sejam um brigadista, pode se inscrever para o curso de formação da 
brigada de emergência. No Terminal, elas passam, ainda, por uma 
avaliação física e mental, apesar de não ser uma exigência presente 
na IN 28. Mas, conforme aponta Borba, é uma boa prática que baliza 
quem tem aptidão para exercer essa função. 

“Nós fazemos ações de integração entre os participantes, como 
o Desafio da Brigada, que ocorre anualmente. Além de auxiliar na 
empresa, em situações de emergência, o brigadista voluntário 
também pode aplicar os conhecimentos adquiridos em situações 
adversas do dia a dia fora da empresa. Em conversas com alguns 
colegas brigadistas já recebemos relatos sobre como a função os 
auxiliou fora da Portonave, ajudando outras pessoas”, conta Borba.  

Atualmente, está sendo desenvolvida uma cartilha onde estarão 
concentradas todas as informações que os brigadistas precisam 
saber, como as suas responsabilidades, seus deveres, sua função. Esse 
material é uma forma de estimular ainda mais quem já atua como 
voluntário, além de servir como uma diretriz para as suas atuações. 

TEXTO: MARIANA ELI
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

Celebrado toda primeira quarta-feira do mês de junho, o Global 
Running Day  (Dia Mundial da Corrida) homenageia um dos esportes 
mais praticados em todo o mundo. No Porto de Navegantes, foi 
criada uma Equipe Corrida em 2011, formada por profissionais que 
curtem o esporte. A empresa percebeu a necessidade de ter uma 
equipe própria, pois desde 2009 já realizava a Corrida Portonave. 

Segundo Flávia Bardella Matos, do Departamento de Recursos 
Humanos, os treinos da Equipe de Corrida ocorrem de forma 
coletiva todas às terças em Itajaí e às quintas em Navegantes, 
oferecendo mais comodidade aos integrantes. Para participar, os 
interessados passam por uma avaliação de saúde com o Médico 
do Trabalho da empresa, que solicita e avalia os exames. Após esta 
etapa, eles recebem o contato do treinador de corrida que os inclui 
no grupo e os orienta quanto a realização dos treinos coletivos.  

Os benefícios para quem pratica atividades físicas, como a 
corrida, são inúmeros. “Auxilia na saúde mental e física, como 
alívio do estresse e redução dos sintomas da ansiedade, melhora 

TEXTOS: MARIANA ELI

na concentração e no humor, desperta a criatividade e aumenta a 
autoconfiança, além de proporcionar a interação social com pessoas 
que compartilham deste mesmo interesse”, frisa a enfermeira do 
trabalho Flávia Matos. 

Os profissionais que compõem a equipe têm a oportunidade de 
representar a Portonave em diversas corridas relevantes. O último 
prêmio conquistado foi o terceiro lugar no  26º  Revezamento 
Volta à Ilha, uma corrida com trechos que variam de 4 a 16 km e 
tem os graus de dificuldade classificados desde um nível fácil ao 
mais difícil. 

Para fazer parte da Equipe de Corrida Portonave, que tem como 
principal objetivo propagar a saúde e bem-estar dos profissionais, 
basta se inscrever no ambulatório do porto, de segunda à sexta, 
das 7h às 17h, por meio de um cadastro inicial e a entrega das 
guias dos exames e demais orientações. Ficou com vontade de se 
inscrever mas ainda tem dúvidas? Leia os depoimentos de alguns 
profissionais que já correm com a gente e se inspire!

GLOBAL RUNNING DAY 
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TEXTO: GIOVANNA PEGORARO

“Em 2016 vi uma foto com um comunicado sobre a equipe, após eles 
terem participado da Volta à Ilha, foi quando eu descobri que a empresa 
tinha uma Equipe de Corrida. Então, ingressei por meio de um 
profissional, que já fazia parte dela. Nos conhecemos numa obra social 
da Portonave e ali ele me falava sobre os treinos, como funcionava, 
e eu decidi participar, fazer um treino experimental, e desde então 
não parei de correr. É gratificante ver quanto um vibra com o 
desempenho do outro. E é esse ritmo de amizade e companheirismo 
que me motiva a integrar a equipe. Pra quem ainda não decidiu fazer 
parte da equipe, eu gostaria de te encorajar a dar o primeiro passo 
e a colocar um novo ritmo em sua vida. A corrida alivia a tensão 
do dia a dia, afasta o estresse, fortalece a musculatura, aumenta 
a resistência e melhora a respiração. Não se preocupe em ser um 
campeão para os outros, seja um campeão pra ti mesmo. Cada 
pessoa tem seu ritmo e seu tempo. Vem correr com a gente!”  

“Após a primeira Corrida Rústica Portonave, criaram uma equipe 
onde fui convidado a ingressar e estou até o momento. Participei 
de todas as corridas promovidas pela Portonave desde então. O que 
me motiva a integrar a equipe é, em primeiro lugar, porque sempre 
gostei desse esporte e dos benefícios que traz a minha saúde. Nossa 
equipe está sempre unida, gosto muito dos nossos treinos toda 
quinta-feira onde estamos sempre um incentivando o outro, criamos 
um vínculo de amizade. Minha mensagem para quem tem vontade de 
integrar a nossa equipe: a corrida é aquela paixão que vai chegando 
devagarinho e quando você percebe o bem que ela te faz, não quer 
mais parar”. 

“Minha história na corrida começou quando eu estava na Manutenção 
de Equipamentos da Portonave, em 2019, com um amigo chamado 
Jonathan. Resolvi botar o tênis e me jogar na estrada só para testar 
esse esporte e, até o dia de hoje, não consegui mais parar de correr. 
Cada corrida é uma motivação para correr mais ainda e cada treino é 
uma forma de mostrar que isso é uma paixão. Em uma competição eu 
vejo todo o resultado dos treinos e o tempo dedicado. Hoje já mudei 
de função no trabalho e meu horário é por escala. Achei que seria 
difícil no início, mas agora vejo que quando o esporte se torna uma 
paixão, não existem  dificuldades, e você arruma tempo para aquilo 
que te faz bem. Na corrida você só precisa de um tênis, uma rua e 40 
minutos, o resto é com você. Eu só tenho a agradecer a toda equipe, 
ao treinador Fábio e à Portonave por me apresentar esse esporte 
maravilhoso. Agora me dão licença, vou botar o tênis e partir. E 
você, vai ficar parado?” 

JONATAS MARIA DOS SANTOS
PINTOR

JUCI PEDRO MACIEL
ASSISTENTE DE OPERAÇÕES DE ARMAZÉM

MARCOS CASAGRANDE 
AUXILIAR DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA
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P A P O  E X P R E S S

O Papo Express ganha uma nova roupagem a partir desta edição 
da Portonave Express. Deixa de ser um espaço editorial da revista 
e passa a acolher diversos profissionais, para que destaquem os 
principais assuntos e novidades de seus departamentos, áreas e 
setores, numa entrevista pingue-pongue. Nesta edição, conversamos 
com Bruno Vargas, gerente de Operações da Iceport, a respeito do 
trabalho da câmara no primeiro semestre de 2022. Confira! 

Resultados alcançados 
no primeiro semestre de 2022

BRUNO VARGAS
GERENTE DE OPERAÇÕES - ICEPORT 

“ATUALMENTE, TEMOS CINCO 
IMPORTADORES TRABALHANDO COM 

A OPERAÇÃO FULL NA ICEPORT, E ESTE 
PROCESSO TEM SIDO CADA VEZ MAIS 

EXPRESSIVO NOS NOSSOS RESULTADOS”.

12 PORTONAVE EXPRESS  •   ANO 15  •   Nº  131  •   MAIO  E  JUNHO 2022



Express:    Quais as principais conquistas e destaques 
obtidos pela Iceport neste primeiro semestre? 

Bruno: Este primeiro semestre foi desafiador, muitos gargalos 
logísticos no Brasil e no mundo, mercado travado para vendas e 
movimentação aquém do esperado. Embora o cenário não tenha 
sido dos melhores, a Iceport conseguiu gerar bons resultados 
financeiros e manter o foco na qualidade. Tivemos a extensão 
da certificação do Chile até 2023 e caminhamos para a nova 
certificação ISO 9001. O México, que é um mercado promissor – 
agora com abertura de vendas por um ano, acordo entre governos 
–, trouxe e ainda trará mais movimentação para a Iceport, que 
atualmente é o único entreposto do Brasil com esta certificação. 
O que consideramos também como uma conquista super positiva 
é a vinda de outros importadores de batata pré-frita. Atualmente, 
temos cinco importadores trabalhando com a operação full na 
Iceport, e este processo tem sido cada vez mais expressivo nos 
nossos resultados. 

Express:   Há alguma outra certificação ou iniciativa 
nesse sentido em andamento na Iceport? O que está 
previsto para o próximo semestre? 

Bruno: Estamos trabalhando forte em busca da certificação para 
China e Coreia do Sul. No momento, estamos aguardando os 
trâmites governamentais para os próximos passos. Além disso, 
estamos estudando a possibilidade da Certificação em Segurança 
de Alimentos – ISO 22000, para 2023, o que será um diferencial 
competitivo para a busca de novos clientes e certificações de 
novos países. Neste segundo semestre, faremos um diagnóstico 
para avaliar a convergência dos processos e adequações para 
implantação também no próximo ano. 

Express:  Quais as cargas que mais movimentaram 
a rotina da Iceport nesses últimos meses?  

DADOS DO ESTOQUE APENAS EM JUNHO

Bruno: Atualmente, as maiores movimentações são de importação 
de batata pré-frita e vendas para o Chile. Porém, como comentado 
anteriormente, o México tem um potencial enorme e deve se 
tornar o principal destino das cargas que passam pela Iceport. 

Express: Quanto à equipe, houve alguma ação ou 
treinamento para poderem lidar com os novos 
mercados conquistados? 

Bruno: Houve uma alteração significativa na rotina de operação 
para o mercado do México, que tem itens bem específicos, como 
etiquetagem de todas as caixas com a informação do cliente 
importador, conferência de dia/mês/ano e lotes, inspeção terceira 
de carga, entre outros. Para nós é um aprendizado, uma vez que 
as novas habilitações que buscamos, como China e a Coreia, têm 
características semelhantes. 

Recentemente, tivemos também um treinamento sobre cultura 
e procedimentos mulçumanos relacionados aos produtos Halal. 
A Iceport está habilitada e no final de 2022 teremos uma auditoria 
de recertificação. Neste processo Halal também existem muitas 
particularidades a serem seguidas, é um movimento diferenciado, com 
um mercado em expansão. A curto prazo tem um potencial grande. 

Express:  Como gestor, de que forma você avalia o 
engajamento e o trabalho da equipe nesse período? 
E os resultados da Iceport? 

Bruno: O time está de parabéns, todos muito empenhados em 
fazer o resultado independente dos desafios, que foram vários 
neste primeiro semestre. O time entende muito bem do processo e 
sugere sempre alternativas para que possamos entregar o serviço 
com qualidade e sucesso. Nós vendemos serviços então o time é 
essencial, e nossa equipe é muito engajada. Atualmente, a Iceport 
conta com 115 profissionais, incluindo o setor administrativo, 
transporte, operação e manutenção. 

VOLUME DE BATATAS PRÉ-
FRITAS MOVIMENTADAS 

OCUPAÇÃO GERAL 
DE ESTOQUE 

24% JANEIRO
17% FEVEREIRO 
20% MARÇO 
16% ABRIL 
26% MAIO 
32% JUNHO 

98% JANEIRO 
92% FEVEREIRO 
99% MARÇO 
99% ABRIL 
97% MAIO 
100% JUNHO

MÉXICO: 7.800 TONELADAS 
60% DO ESTOQUE 

CHILE: 2.300 TONELADAS 
18% DO ESTOQUE 

SOBRE A ICEPORT  

50 MIL M² DE ÁREA
16 MIL POSIÇÕES PALLETS DE CAPACIDADE 
ESTÁTICA DE ARMAZENAGEM 
13 DOCAS PARA RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO 
DE MERCADORIAS 
2.430 TOMADAS REEFERS 

P A P O  E X P R E S S
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E S P E C I A L TEXTOS: GIOVANNA PEGORARO

A Semana do Meio Ambiente ocorreu de 6 a 13 de junho na empresa. Momentos descontraídos e interativos, como o jogo de tabuleiro Ambiente 
Sustentável e intervenções artísticas pelo Terminal, foram as atrações da semana. Também houveram exposições marinhas e palestras 
promovidas pela Univali, além de uma ação de limpeza, realizada na Praia Central de Navegantes, em parceria com a ONG Eco Local.  

Com muito empenho e criatividade, a equipe de Meio Ambiente estruturou a semana com o foco na conscientização dos profissionais e da 
comunidade. Ainda nesta edição, você vai conhecer quem faz parte deste time. 

Os profissionais puderam aprender e se divertir em um tabuleiro 
em tamanho humano. O jogo consistia em responder perguntas 
relacionadas à conscientização ambiental, sobre o impacto dos 
resíduos no ambiente aquático. 

Durante a semana, também houve a exposição de águas-
vivas em parceria com o curso de Oceanografia da Univali.

Evento mobiliza profissionais em exposições, atividades 
artísticas e limpeza da Praia Central de Navegantes

Mais do que movimentar 

contêineres, a Portonave 

dissemina ações sustentáveis!

Confira o que rolou! 

Jogo de tabuleiro e exposição surpresa

As iniciativas estiveram alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12, 14, 15 e 17
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Exposição lixo subaquático

Exposição fauna aquática e interações antrópicas

Coleta de Resíduos na Praia de Navegantes

Exposição de microplásticos

Palestra Restinga e Mangue

Pintura de bueiros e bocas de lobo

O projeto de mergulho da Univali expôs os resíduos coletados nos 
costões rochosos de Balneário Camboriú.

Os participantes puderam conhecer o Projeto de Monitoramento de 
Praias, realizado em Penha pela Univali. A iniciativa é responsável 
pelo resgate de animais marinhos na região. Foram expostos 
elementos da fauna do Rio Itajaí-Açu e as interações antrópicas 
(impactos negativos causados no meio ambiente pelo ser humano).

Na Praia Central de Navegantes, ocorreu a coleta de resíduos em 
parceria com a ONG Eco Local. Profissionais do porto e a comunidade 
participaram da ação que reuniu mais de 64kg de resíduos.

Os estudantes do Projeto Água-viva, da Univali, conscientizaram 
os participantes sobre a geração de microplásticos nos oceanos e a 
ameaça que representam para as espécies marinhas.  

A Dr. Débora Lugli-Bernades, do Laboratório de Estudo dos 
Ecossistemas Costeiros da Univali, palestrou e distribuiu cartilhas 
sobre a importância da restinga nos biomas litorâneos.

A ação contou com os esforços dos profissionais e dos artistas 
Rafael Lemas e Henry Neckel e foi feita em 17 pontos do Terminal. 
Retratou o descarte correto dos resíduos, demonstrando na prática 
o caminho que podem percorrer até chegar nos oceanos. 

Ao final de cada ação, os participantes ganharam um cupom para concorrer ao sorteio de um par de 
ingressos para um mergulho em Bombinhas ou uma visita ao aquário de Balneário Camboriú. Os 
contemplados foram Douglas dos Santos, Fritztnel Daniel Pereira Gimenes e Igor Sergiejew Júnior. Além 
da premiação, canudos reutilizáveis foram distribuídos para os profissionais do Terminal.  

Premiação e 
brindes aos 
participantes! 
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E S P E C I A L
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Conheça mais sobre a nossa equipe de Meio Ambiente do Terminal! 

Gerente da área de Segurança do Trabalho, Segurança Portuária 
e Meio Ambiente há 3 anos no Terminal, Fabrício atua no 
desenvolvimento da equipe. Busca estimular com que todos os 
membros compartilhem suas ideias e estejam motivados para 
desempenhá-las. Ele também atua na mudança da cultura da empresa, 
como a conscientização ambiental e na Segurança Patrimonial.   

“As pessoas aqui estão dispostas a ajudar e essa postura dos 
profissionais gera uma sinergia entre os setores que resultam 
em uma empresa de vencedores! Os resultados da empresa são o 
reflexo da união da nossa equipe. Tenho orgulho em trabalhar aqui 
e pertencer a esta equipe! ”. 

Assistente Administrativo de Segurança, Joicy está há três 
anos na empresa e oferece suporte em todas as áreas do 
departamento de Segurança, como apoio em atividades 
administrativas e eventos. 

“Comecei desde jovem aprendiz na Portonave, então eu tenho 
um carinho enorme pela empresa, por este motivo eu amo o 
meu trabalho. Eu gosto de poder estar em vários lugares aqui 
no Terminal e oferecer suporte para todos”. 

Técnico em Meio Ambiente, Bruno atua há dois anos e meio na 
empresa e realiza atividades voltadas para o monitoramento 
ambiental, de ruídos, águas de consumo e descarte, principalmente 
na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a gestão correta dos 
resíduos e o ensino da educação a ambiental para os profissionais. 

“Eu aprendo muito na Portonave. Muitos cursos abriram a minha 
mente e foram de grande motivação para a minha carreira. Estamos 
em um constante desenvolvimento. Aprendemos e repassamos o 
conhecimento sobre o meio ambiente para as futuras gerações que 
vem por aí”.

Milena é estagiária de Meio Ambiente há dez meses na Portonave. 
Ela presta auxílio tanto na parte administrativa quanto nas 
inspeções, monitoramentos ambientais, gestão da central de 
resíduos e ações de educação ambiental.  

“A minha equipe é ótima, eles estão sempre me auxiliando e me 
apoiando nas demandas do setor. Tenho muito orgulho de dizer 
que faço parte da equipe de Meio Ambiente da Portonave.”

Há oito meses na Portonave, Flávia é engenheira ambiental e 
responsável técnica pela área de Meio Ambiente. Ela realiza 
a consolidação e gestão dos resultados da equipe, como o 
acompanhamento de licenças, dos monitoramentos ambientais, 
do plano de gerenciamento de resíduos, entre outras atividades.  

“Sempre trabalhei e gosto muito da área portuária, abracei este 
desafio com muita motivação. A Portonave é uma empresa com 
processos bem estruturados e profissionais comprometidos, tenho 
muito orgulho de dizer que eu trabalho aqui.”

Técnico em Meio Ambiente há nove anos no Terminal, Emerson é 
responsável por averiguar a adequação de normas, portarias e leis 
de órgãos intervenientes. Suas atividades contemplam a análise de 
documentação e rotulagem das cargas IMO, realiza monitoramentos 
ambientais, planos de emergência ambiental e treinamentos. 

“Temos uma gestão muito capacitada e que nos dá liberdade para 
executar nossas atividades da melhor forma. Além de termos 
diversas oportunidades de crescimento aqui no Terminal”.

Fabricio Martins Flávia Crozeta

Joicy Christina de Carvalho Emerson Celio Skruchinski

Milena Gazaniga MirandaBruno Henrique Liermann
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Portonave ganha Prêmio Portos+Brasil 
como maior movimentador privado de 
contêineres do país

TEXTO: DAFNÉE CANELLO E GIOVANNA PEGORARO
FOTOS: VOSMAR ROSA/DIVULGAÇÃO MINFRA

C A P A

Um novo motivo de orgulho e satisfação para os 
profissionais Portonave: a conquista do primeiro lugar na 
categoria Crescimento da Movimentação TUP, do Prêmio 
Portos+Brasil, do Ministério da Infraestrutura (MInfra), 
entrou para a história. O evento, realizado em junho, é da 
Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários 
(SNPTA) e reconhece as melhores práticas adotadas pelos 
portos organizados ao longo do último ano. Na cerimônia, 
também foram destacados o desempenho, a modernização 
do setor portuário e os desafios para manter o equilíbrio da 
balança comercial em 2021.

Conforme dados do MInfra, o Porto de Navegantes 
movimentou 1.152.999 TEUs (medida equivalente a um 
contêiner de 20 pés) e teve o maior crescimento de toda 
a sua história, com 34,8%, em 2021. O Porto de Navegantes 
é o segundo maior do Brasil em movimentação de 
contêineres e líder na região Sul do país. Como um dos 
principais fomentos da economia de Santa Catarina, a 
cada ano avançou em market share. Conforme dados mais 
atualizados do Datamar, a Portonave foi responsável por 
54%, no Estado em abril. 

A cerimônia, realizada em Brasília, contou com a presença 
do diretor-superintendente Administrativo, Osmari de 
Castilho Ribas, do gerente de Relações Institucionais e 
Governamentais da Portonave, Eliezer da Costa Giroux, 
além de autoridades federais e representantes do setor 
portuário nacional.

Sobre a premiação
Os portos organizados são avaliados em áreas que apontam as 
melhores práticas de gestão e, consequentemente, melhores 
resultados. Os vencedores desta 3ª edição do Prêmio foram 
reconhecidos em nove categorias, sendo Execução de 
investimentos planejados, Variação do Lucro Operacional 
(EBITDA), Ranking do Índice de Gestão da Autoridade Portuária 
(IGAP), Crescimento da movimentação - Portos Públicos, 
Crescimento da movimentação TUP, nas subcategorias Granel 
Sólido Agrícola, Granel Sólido Mineral, Granel Líquido e 
Container, e Avanço IGAP.
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Diretor-superintendente administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas.
“Estamos imensamente felizes por essa conquista. O ano de 2021 foi de muitos desafios e vitórias 
para a Portonave, uma delas foi a movimentação recorde de toda a nossa história, com mais de 
um milhão TEUs. Dedicamos esse prêmio a todo o nosso time de profissionais que suou muito 
para sermos referência em qualidade e produtividade. Parabéns a todos!”

Operadora de Veículo Portuário, Sandra Elisa Knepper Monteiro.
Para a profissional, que atua há 11 anos na Portonave, “é um orgulho grande em fazer parte de uma 
empresa com tantas conquistas. Este prêmio é o resultado de um trabalho em conjunto de todos 
os profissionais do Terminal, das atividades da Operação que são bem ativas e eficientes. Agora, 
seguimos trabalhando para conquistar ainda mais prêmios como este e, claro, comemorar!”.

Prefeito de Navegantes, Libardoni Fronza.
“Quero parabenizar a Portonave, que está sendo reconhecida por esse importante prêmio da 
Secretaria Nacional de Portos. Isso é muito importante para Navegantes, mostrando que 
realmente a cidade está crescendo sendo incentivada pela atuação do Porto. Parabéns a toda a 
equipe da Portonave que proporcionou este momento tão especial para Navegantes”.

Diretor-presidente da Associação de Terminais Portuários Privados 
(ATP), Murillo Barbosa.
“Mais uma vez temos uma grande representatividade dos associados da ATP. Um destaque 
especial ao nosso muito querido terminal de contêineres de Navegantes, a Portonave, que mais 
uma vez se faz presente nesta festa [cerimônia do Prêmio], sendo premiada por um crescimento 
bastante significativo da sua movimentação. Parabéns Portonave!” 

Técnico em Elétrica, Gerson Luís Dias Vitaca.
Para o profissional que está há 9 anos no porto, “a Portonave possui programas como o 5S que 
fazem a diferença para a produtividade do Terminal. A padronização dos processos e a sua 
gestão são essenciais para um trabalho de qualidade. O prêmio é um reflexo de atividades bem 
estruturadas e de todas as equipes que são muito parceiras”.

Secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários do MInfra, 
Mário Povia.
“Quero parabenizar os números fantásticos reportados pela Portonave. Só engrandece o país, 
assim como o Estado de Santa Catarina e o município de Navegantes, sendo um motivo de muito 
orgulho. Parabéns Portonave e tudo de bom para vocês!”
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T I

Com o objetivo de oportunizar jovens de Navegantes e região, 
a Portonave deu start no programa Embarque na Tecnologia, 
uma capacitação para jovens pioneira no segmento. As aulas 
começaram em junho e serão ministradas nas dependências 
do Terminal. 

Em parceria entre as áreas de Tecnologia da Informação e 
Responsabilidade Social, o projeto tem como foco capacitar 
jovens, de 16 a 18 anos, para a área de TI e desenvolver 
potenciais para o mercado de trabalho. Em formato piloto, 
as 30 vagas foram divididas igualmente para estudantes da 
Educação de Jovens e Adultos de Navegantes (EJA) e para 
filhos de profissionais.

Gabriel Leonardo Coutinho, de 16 anos, já tem familiaridade 
com programação básica de jogos e está animado com o 
início do curso. “Fiquei bem feliz em poder começar aqui. 
Pela previsão das aulas, vi que tem bastante conteúdo 

interessante, com certeza vou gostar muito”, comentou.

De acordo com o gerente de Tecnologia da Informação, 
Cybersegurança, Proteção & Privacidade, Jardel Fischer, o 
mercado vem enfrentando inúmeras dificuldades em relação 
à contratação de profissionais na área. “Pensando em auxiliar 
o direcionamento e introdução ao mercado de trabalho, 
criamos esse projeto. Nossa ideia é disseminar conhecimento 
reforçando aos jovens que se qualifiquem cada vez em temas 
importantes para o mercado de trabalho. A expectativa é 
ampliar as vagas após esta primeira temporada”, enfatizou.

A formação, pioneira da empresa e entre os portos brasileiros, 
terá duração de seis meses, com formatura, trabalho de 
conclusão e entrega de certificado. A grade de disciplinas é 
voltada à Tecnologia da Informação em áreas como Suporte, 
Datacenter, Segurança, Redes, Sistemas, Internet das Coisas 
(IOT) e Business Inteligence.

PIONEIRISMO: 
iniciam aulas do programa Embarque na Tecnologia da Portonave

TEXTO: DAFNÉE CANELLO
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Com uma costa privilegiada, Santa Catarina possui vocação 
para a atividade portuária. O porto é benéfico tanto para a maior 
inserção do Estado no comércio internacional, quanto para a 
geração de emprego, renda e arrecadação de tributos.  

A natureza e a pujante atividade industrial catarinense consolidam 
SC como um dos mais importantes complexos portuários da 
América do Sul na movimentação de cargas de valor agregado. 

Em 2021, o Estado movimentou 2,4 milhões de contêineres – 
20,7% da movimentação nacional. A Portonave ocupou a segunda 
posição e o Porto Itapoá a quinta posição no ranking nacional.

Juntos, os portos catarinenses geraram em 2019 R$ 4,9 bilhões de 
ICMS (SEFAZ), cerca de R$ 30,1 milhões de ISS, além de 4,7 mil 
empregos diretos e 16 mil indiretos (MEcon – 2020). 

PORTOS CATARINENSES 
Um Patrimônio a ser preservado 

MARIO CEZAR DE AGUIAR  
Presidente da Federação das Indústrias do 

Estado de Santa Catarina (FIESC)

N O S S O  M U N D O

Este é um patrimônio que deve ser preservado, por isto é estratégico 
investir na melhoria dos acessos marítimos para atender os navios 
de maior dimensão, já operando na costa do Brasil.

Quanto aos acessos terrestres, melhorias e ampliação da 
capacidade das BRs 101 (SC) Norte, BRs 470, 280, 282 e 285 também 
são essenciais para a competitividade dos portos.

Outro desafio é diversificar a matriz de transporte, quando se trata 
de um complexo portuário sem acesso ferroviário eficiente. 

Todas estas demandas devem ser objeto de uma política de 
Estado, embasadas em um planejamento sistêmico e integrado da 
macrologística catarinense sob o risco de perdermos este importante 
instrumento para o desenvolvimento socioeconômico catarinense.
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N A  R O T A  D O  P O R T O

Uma comitiva comandada por Gilberto Xandó, presidente 
da JBS Brasil e João Campos, presidente da Seara, esteve no 
Porto de Navegantes para conhecer a estrutura e a operação 
do Terminal, além de buscar alternativas para exportações. 
Além dos dois presidentes, participaram da visita os diretores 
de Logística MI e ME, Fábio Artifon; executivo de Negócio, 
Fábio Pinto Soares; executivo de Gente e Gestão, Fernando 
Nunes Meller; executivo de Marketing, Frank Dieter Pflaumer 
Junior; executiva de Planejamento, Lucilla Pinheiro Martins; 
Transportadora JBS, Ricardo Gelain e a gerente Shipping Seara, 
Gabriela Ristow Cavalca. 

Com o objetivo de estreitar o relacionamento, o Terminal 
recebeu Janice Dalmas, supervisora de Exportação da Docile 
Alimentos, para mostrar as operações do Terminal e alavancar 
a parceria entre as empresas, firmada em 2021. A Docile está 
em grande crescimento nas exportações no Brasil, tendo a 
Portonave como um ponto chave de saída da produção da marca, 
que é 100% nacional. Na lista de produtos que trabalham estão 
balas e confeitos, como marshmallows, balas de gelatina e goma, 
chiclete e pastilhas, sendo a maior produtora de pastilhas da 
América Latina. Ao todo, mais de 60 países recebem os insumos 
da Docile, que conta com 30 anos de operação no mercado. 

A Portonave recebeu vereadores de Navegantes para apresentar os 
resultados do Relatório de Sustentabilidade 2021. Na oportunidade, 
foram explanadas as ações de Responsabilidade Social que 
envolveram diretamente a comunidade regional, os destaques 
operacionais, como a autorização de manobras especiais de saídas 
noturnas na Bacia de Evolução, e aspectos financeiros de arrecadação 

JBS Brasil e Seara Docile Alimentos

TEXTO: GIOVANNA PEGORARO E MARIANA ELI

municipal. Participaram do encontro o diretor-superintendente 
administrativo da Portonave, Osmari de Castilho Ribas, e a analista 
de Responsabilidade Social, Ellen Garcia. Dentre os parlamentares 
presentes, estavam Antonio Carlos Uller, Jassanan Ramos, Sorilei 
Dapper, Luciane Chagas Bittencourt Pereira, Gabriel dos Anjos e 
Adriana Rodrigues Luz Macarini.

Vereadores de 
Navegantes 
conhecem 
resultados do 
Relatório de 
Sustentabilidade 
2021 
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N A  R O T A  D O  P O R T O

Representantes da Federação das Associações Empresariais 
de Santa Catarina (FACISC) e das Associações Comerciais do 
Vale (ACI) fizeram uma visita institucional no porto. Eles foram 
acompanhados pelo diretor-superintendente administrativo da 
Portonave, Osmari de Castilho Ribas, e o executivo de Vendas, 
João de Souza. 

Equipes da Mex Trade e da Andritz estiveram no Porto de 
Navegantes a fim de conhecer a estrutura e traçar possíveis 
negociações com o porto. Desde 2019, o Porto de Navegantes 
conta com a parceria comercial da Mex Trade, auxiliando 
sinergicamente os importadores diretos e indiretos da trading 
company, que também possui o serviço de despacho aduaneiro. 
Já a Andritz é um grupo internacional de tecnologia na área de 
filtros e equipamentos para tratamento e estação de água que está 
em busca de novas parceiras. 

O Porto de Navegantes recebeu, pela primeira vez, representantes 
da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), de Santa Catarina. Na oportunidade, 
eles puderam conhecer os aspectos operacionais, comerciais e 
socioambientais do Terminal. Também foi realizada a reunião do 
Comitê de Direito Aduaneiro, que se encontra mensalmente para 
discutir temas do setor. A equipe do setor Jurídico da Portonave e 
cerca de 20 membros do Comitê estiveram presentes.

Representantes da rede Angeloni estiveram no Porto de 
Navegantes para conhecer de perto a operação, isso porque eles 
são clientes ativos da empresa e possuem um fluxo constante de 
importações. Participaram da visita Amanda Scaini Lourenco, 
Amanda Bussolo Inocencio, Rebecca Marconi Peres e Marina 
Manique Barreto Schneiger, recepcionadas por Lucas dos Santos 
da Silva Cunha e Gabrielly Cardoso, ambos da Portonave.

FACISC e ACIs visitam 
o Terminal 

Mex Trade e Andritz Comissão de Direito Marítimo 
e Portuário da OAB/SC 

Equipe da rede Angeloni 
vem ao porto
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R H  A  B O R D O

Oferecer oportunidade de trabalho a todos, independentemente 
de gênero, e proporcionar um ambiente que preze pela equidade, 
é um dos objetivos do Programa de Diversidade e Inclusão da 
Portonave. A ideia é que cada vez mais as mulheres possam ocupar 
cargos em outras áreas para além das áreas administrativas, como 
Manutenção e Operação.

Pensando nisso, nosso departamento de Recursos Humanos iniciou 
algumas ações voltadas para a inserção das mulheres nestas áreas. 
A primeira etapa foi a busca de mulheres na comunidade, nosso 
banco de talentos, empresas terceiras prestadoras de serviço 
em nossa empresa e com indicações dos nossos profissionais. 
Sabíamos que era um grande desafio, visto que no cenário atual 
temos pouquíssimas mulheres trabalhando em áreas técnicas/
operacionais. Vale ressaltar que nossos gestores estavam evolvidos 

Mulheres têm oportunidade na 
manutenção e operação da Portonave

MARY S. ULER DA COSTA 
Assistente de Recursos Humanos 

(Recrutamento e Seleção)

e apoiaram este movimento de contratação. Com isto inicialmente 
contratamos quatro mulheres para atuarem nestas áreas.

Outra ação desenvolvida foi um bate-papo com as equipes da 
Manutenção Elétrica Geral. O objetivo era comunicar a vinda das 
mulheres nestas áreas e oportunizar um espaço de fala aos nossos 
profissionais para que pudessem dar sugestões, afinal é algo novo 
para todos nós. Foi um momento muito especial pois na conversa 
trouxeram questões relacionadas à equidade, o respeito, o fato de 
que as mulheres têm as mesmas capacidades para desempenhar as 
atividades que eles exercem, e que iriam recebê-las bem, como já 
fazem com novos colegas de trabalho.

Confira os relatos das mulheres contratadas. Elas contam um pouco 
como é participar desta iniciativa e o trabalho que desenvolvem.
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“Eu estava em uma terceirizada trabalhando e recebi essa oportunidade de fazer 
parte da equipe de Elétrica Geral. Para mim, essa iniciativa é muito boa para 
inclusão de mulheres na área e, também, para podermos mostrar o quanto somos 
capazes de fazer a diferença. Foi uma ótima oportunidade de recomeçar na minha 
área, já que tenho esse conhecimento há 11 anos e estava fora do meu nicho de 
atuação há alguns anos. Agora, com essa oportunidade, vou poder crescer na 
empresa. O trabalho na Elétrica Geral é muito bom, pois vou ter a oportunidade de 
mostrar meu trabalho e quem sabe passar a eletricista logo.”

Ana Paula da Cruz Lamadril
Auxiliar de elétrica geral

“Eu encontrei a oportunidade da vaga pelo próprio site da Portonave. Iniciativas como 
esta, que a Portonave está estimulando, são muito necessárias e fazem a diferença 
para uma mudança de visão dentro da sociedade, mostrando que o lugar da mulher 
é sim onde ela quiser, e que gênero não é algo que nos torna menos capazes! Eu sou 
auxiliar de reefer há um mês, e posso dizer que é gratificante demais poder fazer 
parte dessa jornada de integração de mais mulheres dentro da empresa. Desde que 
eu entrei, fui muito bem recebida por todos do meu setor. Me sinto em casa e espero 
que as próximas mulheres sejam tão bem acolhidas quanto eu fui!

Helena Freitas de Amaral 
Auxiliar Reefer

“Fiquei sabendo da oportunidade pelo André, psicólogo da Portonave. A iniciativa, 
pra mim, é muito importante, pois assim recebi uma grande oportunidade, onde 
posso aprimorar meus conhecimentos e agregar a equipe. Além de ser um lugar 
onde eu consigo ser eu mesma, contar com o apoio de todos e, principalmente 
com a Portonave. É algo novo que surgiu para eu ter uma nova visão e onde eu sou 
valorizada. É um local onde fui muito bem acolhida.”

Jaqueline Correia Veneral 
Auxiliar de Ferramentaria

“Vi no site da empresa que estavam precisando de pintor, como eu estava em busca 
de emprego, me candidatei a vaga e falei com uma amiga que trabalha aqui. Ela, 
então, trouxe meu currículo e fui chamada para uma entrevista. Eu acredito sim que as 
mulheres são capazes de fazer qualquer função. Com as empresas dando oportunidade 
e incentivando cada vez mais, vamos conquistar o espaço. Eu simplesmente amo cada 
dia mais a minha função. Comecei na pintura industrial em 2012 e, desde então, só 
aumentou cada vez mais meu interesse pela pintura. Fiz mais uns cursos para me 
aperfeiçoar e quero mais e mais ainda.”

Thais Borges Souza
Pintora
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M A R K E T I N G

Porto de Navegantes participa do evento 
Diálogos Hidroviáveis

Campanha do agasalho 

TEXTO: MARIANA ELI

A Portonave, por meio do diretor-superintendente administrativo, 
Osmari de Castilho Ribas, apresentou uma palestra com o tema “A 
importância e perspectivas  das cargas conteinerizadas de alto valor 
agregado para os portos de Santa Catarina, e seu impacto  positivo 
no desenvolvimento econômico do Estado”, durante o evento 
Diálogos Hidroviáveis, promovido pela Associação Catarinense de 
Engenheiros (ACE), com patrocínio do porto.

Com o tema “Aquecendo o coração dos catarinenses”, a 26ª campanha do agasalho 
promovida pela NDTV ocorre até o dia 31 de agosto. A Portonave é uma das patrocinadoras 
da ação que mobiliza todo o estado em busca de itens que tornem o inverno de muitas 
pessoas mais quentinho. Em Navegantes, os pontos de coleta se concentram nas lojas 
Millium, Oral Unic e Visão Ótica. A distribuição das peças arrecadadas será para ONGs 
cadastradas e, estas, encaminharam às pessoas que mais precisam. No ano passado, mais de 
1 milhão de peças foram entregues e, neste ano, a ideia é ultrapassar esta marca. Podem ser 
doadas roupas novas e usadas, cobertores, luvas, toucas e acessórios, ainda em bom estado 
de uso. Participe desse ato de solidariedade. 

O encontro ocorreu nos dias 23 e 24 de maio, em Belo Horizonte 
(MG), e teve dois painéis, cada um com duas palestras, onde foram 
abordados temas destacando a navegação, o desenvolvimento 
econômico e o potencial das hidrovias. A participação da 
Portonave serviu para estreitar relações, especialmente junto às 
autoridades do segmento, e firmar o posicionamento da marca.

Acesse o QR Code 
para saber mais.
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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

REGULAÇÃO DO SETOR PORTUÁRIO 

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

Paulo Renato Jucá

* Resumo retirado do site https:// www.amazon.com.br 

O setor portuário é extremamente relevante para o desenvolvimento econômico global. 
A expansão da economia brasileira passa pela gestão eficiente das estruturas portuárias, 
bem como por regras claras quanto à exploração e concorrência dos participantes desse 
segmento de mercado. Regular esse valioso setor da economia é, portanto, uma tarefa 
indispensável. A questão, contudo, é buscar que a regulação congregue, dentre os seus 
objetivos, a atração de investimentos, a concorrência entre os atores que exercem a 
atividade portuária, o crescimento econômico e o desenvolvimento social. O presente livro 
parte de uma base teórica e de ampla pesquisa de dados empíricos referentes ao volume 
de movimentação de cargas dos importantes terminais público e privado de contêineres 
do país para compreender os impactos e os efeitos advindos da instituição do marco 
setorial dos portos. Ao final, busca concluir se a adoção de uma regulação assimétrica, 
com liberdade na movimentação de cargas, sem distinção entre os operadores portuários, 
proporcionou alterações no mercado de contêineres no Brasil.*

M A R K E T I N G

Portonave e Open Market 
promovem workshop
A cidade de Criciúma, localizada no Sul de Santa Catarina, 
sediou um workshop voltado à logística portuária, o 
cenário atual do país e as oportunidades, realizado no 
final de junho. A ação foi coordenada pela Portonave, 
em parceria com a Open Market, uma trading que presta 
serviços de importação. Estiveram no encontro clientes 
da Open Market, além do gerente Comercial, Marketing, 
Comunicação e Responsabilidade Social, Rodrigo 
Gomes e os analistas comerciais Andressa Alexandre, 
Fernanda Braga e Carlos Buzzi, da Portonave. 

“O evento trouxe ainda mais credibilidade para o setor 
e também para a Open Market, pois demonstrou o 
potencial e a capacidade de atendimento das demandas 
do segmento, aproximou a oferta e demanda, gerou 
negócios pela referência estabelecida”, frisou Allan 
Federige, diretor da Open Market. 
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