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etapas no Havaí
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Estamos chegando ao fim de mais um ano. Junto com o aniversário 
da Portonave, em outubro, celebramos os profissionais que fazem 
5 e 10 anos de casa. Foram dois eventos de integração e alegria. 
Que bom ver os rostos do dia a dia comemorando tempo de casa. 
Que bom poder acompanhar a vida profissional de cada um. 
Desejo que cada um dos nossos profissionais dê continuidade a 
uma carreira com a qual se identifica e na qual possa realizar 
os seus projetos pessoais. Que possam seguir motivados e 
comprometidos e que no caminho de cada um possa existir um 
mar de oportunidades.

Este foi o nosso 12º ano de operações. Foram muitos os obstáculos, 
mas com trabalho e dedicação do nosso time estamos superando 
todos. A cada ano que começa, surge a oportunidade de renovar 
o ciclo de novos desafios e oportunidades. A expectativa é sempre 
de avanço para o ano que se inicia. De forma bem ampla e com 
a participação de todos, estaremos empenhados em melhorar 
o nosso modelo de gestão, incentivar a inclusão, elevar a nossa 
produtividade, ampliar a nossa interação com a comunidade, 
desenvolver uma estratégia de longo prazo e implementar ações 
que nos permitam avançar alinhados aos nossos valores.

Desejo a todos um 2020 intenso e dinâmico. Que seja um ano de 
resultados relevantes, que venha cheio de alternativas e que nos 
inspire a encontrar soluções criativas em que 
todos possam atingir os resultados planejados.

Meus votos de um Natal em família, 
com muita paz e alegria.
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Portonave conclui habilitação para 
trânsito de produtos agropecuários
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Portonave recebe reunião 
de Câmara da FIESC

Entidades realizam visita 
organizada pela Acatmar

Frente Parlamentar de 
Infraestrutura no Terminal

II Workshop Portonave/
ExxonMobil em Curitiba

No dia 13 de novembro, a Portonave sediou a Reunião Conjunta do 
Conselho Estratégico para Infraestrutura de Transporte e Logística 
Catarinense, da Câmara de Transporte e Logística da Federação 
das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). O encontro 
teve foco no setor portuário, com apresentação da obra da nova 
Bacia de Evolução do Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes. 
Representantes dos cinco portos do Estado tiveram espaço para 
expor demandas, com a Agenda Portos Catarinenses 2020, e fizeram 
uma visita às instalações da Portonave. 

A Associação Náutica Brasileira (Acatmar) liderou uma comitiva que 
visitou a Portonave no dia 14 de novembro, em comemoração aos 11 
anos da associação. Estavam no grupo membros da superintendência 
do Ministério da Agricultura em Santa Catarina, do Escritório 
Federal de Pesca e Aquicultura e do Grupo de Trabalho Náutico da 
Santur. O superintendente substituto do Ministério, Cesar Mesquita, 
fez uma avaliação positiva do que viu no Terminal. “A estrutura física 
e de pessoas, as tecnologias e sistemas operacionais são de ponta. É 
motivo de orgulho para os catarinenses”.

No dia 7 de outubro, a Portonave recebeu os deputados estaduais 
Valdir Cobalchini (MDB) e Coronel Onir Mocellin (PSL), da 
Frente Parlamentar da Infraestrutura, e o deputado Volnei Weber 
(MDB). Eles conheceram o Terminal e ouviram do diretor-
superintendente administrativo, Osmari de Castilho Ribas, quais 
são os gargalos em infraestrutura que limitam o crescimento do 
Complexo Portuário de Itajaí. 

Pela segunda vez em 2019, a Portonave esteve na ExxonMobil, 
em Curitiba, para um workshop entre as empresas. O executivo 
de vendas Carlos Lima fez uma apresentação institucional 
para profissionais da ExxonMobil nas áreas de Customer 
Service, Logística, Suporte a Vendas, TI e Pagamentos. Foram 
apresentados também indicadores de desempenho e performance 
do cliente no Terminal.

P A S S O U  P O R  A Q U I
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P A S S O U  P O R  A Q U I

Escola Estadual Básica Nereu Ramos (Itapoá/SC), 
no dia 16 de outubro.

Escola Municipal Professora Elsir Bernadete Gaya 
Muller (Navegantes/SC), no dia 23 de outubro.

Universidade do Contestado (Canoinhas/SC), 
no dia 31 de outubro.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-
SENAC (Rio do Sul/SC), no dia 18 de outubro.

Segundo grupo da Escola Elsir Bernadete Gaya 
Muller, no dia 24 de outubro.

Curso de Engenharia Industrial Mecânica da 
Univali (Itajaí/SC), no dia 11 de novembro.

Curso de Gestão Portuária 
da Univali (Itajaí/SC), no 
dia 13 de novembro.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

CASAMENTO
• Yuri Fernando Adão (Manutenção) casou-se com Jheniffer 

Martins de Souza em 29/10/2019.

NASCIMENTO

• Alex Sandro Corrêa de Souza (Segurança) foi pai de Júlia 
Mandoio de Souza em 13/11/2019.

• Antônio Luiz Lamb de Souza (Operação) foi pai de Eliza 
Porfírio de Souza em 13/11/2019.

• Ednei Anacleto Kuhn (Gate) foi pai de Arthur da Silva Kuhn 
em 18/11/2019.

• Fidélis Eyng Júnior (Operação) foi pai de João Ferreira Eyng 
em 15/11/2019.

• Maicon de Freitas (Operação) foi pai de Ana Luiza de Andrade 
de Freitas em 12/11/2019. 

• Rafael Leandro Sardagna (Operação) foi pai de Beatriz 
Sardagna em 30/10/2019.

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

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

Coordenador Marco Antônio Vezzani e alunos 
do Curso Técnico de Segurança do Trabalho do 

IFSC, no dia 26 de novembro.

Professor Eduardo Soriano Sierra e alunos do Curso de Pós 
Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (UFSC), 

no dia 26 de novembro.

Associação Empresarial de Balneário Camboriú e 
Camboriú (ACIBALC), no dia 28 de novembro.

Núcleo de Jovens Empreededores NJET/Aciat 
(Taió/SC), no dia 28 de novembro.
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C O M E R C I A L

M E R C A D O

Os clientes da Portonave estão usufruindo de um procedimento 
de embarque menos burocrático e mais célere desde o mês de 
novembro. O terminal adequou seu sistema para que cargas já 
desembaraçadas e depositadas no pátio sejam automaticamente 
liberadas para embarque. Antes, o exportador, mesmo já tendo a 
carga desembaraçada pela Receita Federal, tinha que solicitar a 
liberação de embarque no Portal do Cliente. Desde novembro, a 
liberação se tornou automática. 

O sistema foi ajustado para identificar o desembaraço pelo 
número da Declaração Única de Exportação (DU-E) e validar 
o embarque. Essa era uma demanda dos exportadores, 
que vinha sendo discutida com a Receita. “Todas as 
cargas desembaraçadas e depositadas no pátio 
da Portonave estão automaticamente liberadas para 
embarque. Havia um compromisso dos recintos em adequarem 
seus procedimentos para possibilitar a liberação automática e a 
Portonave cumpriu o que se propôs a fazer”, explica Josiane de 
Souza da Silva, da Área de Documentação.

Liberação automática de cargas torna 
embarque menos burocrático

Portonave conclui habilitação para 
trânsito de produtos agropecuários

A Portonave concluiu no mês de novembro seu processo 
de habilitação para operar no Trânsito Internacional de 
Produtos de Interesse Agropecuário. As obras e adequações 
necessárias à habilitação duraram cerca de seis meses. Foi 
construída uma área de acesso à Câmara e Antecâmara, 
chamada de área de higienização e paramentação, e um 
laboratório, devidamente equipado, para a realização de 
análises. “Alguns processos antes efetuados em recintos 
da retroárea agora podem ser feitos na Portonave, como 
inspeções mais específicas em produtos da área animal, a 
exemplo da retirada e armazenagem de amostras”, explica 
Roberto Vasquez, supervisor de Documentação.

A habilitação foi uma exigência imposta a todos os 
recintos, armazéns e terminais que operam com produtos 
agropecuários, em cumprimento à Instrução Normativa 
que aprova o funcionamento do Sistema de Vigilância 
Agropecuária Internacional (Vigiagro).
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F I Q U E  P O R  D E N T R O

A Portonave realizou algumas ações para reforçar as campanhas 
do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que alertam sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama e de próstata. O Terminal teve sua fachada iluminada com 
luzes da cor de cada uma das temáticas e os profissionais puderam 
assistir a palestras esclarecedoras, que abordaram os fatores de 
risco e os exames preventivos que devem ser realizados de forma 
periódica por homens e mulheres.

As equipes foram presenteadas ainda com camisetas que 
divulgam as campanhas. Para o Outubro Rosa, as camisetas foram 
adquiridas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, instituição 
que ofereceu uma das palestras realizadas. A programação contou 
também com a palestra da funcionária Valéria de Souza Rosário, 
que já enfrentou um câncer de mama e compartilhou sua história.

Portonave se veste de AZUL e ROSA para 
sensibilizar sobre prevenção

Quando 
diagnosticados 
precocemente, 

o câncer de 
próstata e o 

de mama têm 
índices de cura 

que ultrapassam 
os 90%. 

Profissional da 
Portonave é bicampeão 
estadual de ciclismo
O operador Ênio dos Santos conquistou o bicampeonato estadual 
de ciclismo após a última etapa da disputa, realizada entre os dias 
15 e 17 de novembro. Agora, Ênio se prepara para representar o 
Brasil no Pan Americano Master, que será realizado entre os dias 
9 e 15 de dezembro, em Maringá (PR).

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

VOCÊ SABIA?
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PROFISSIONAIS  COMEMORAM 
TEMPO DE CASA

A Portonave comemorou com os seus profissionais que 
completaram cinco e 10 anos de casa até outubro de 2019. A 
festa homenageia os anos de trabalho e comprometimento dos 
membros da família Portonave, que com empenho e dedicação 
ajudaram a construir a trajetória exitosa do Terminal Portuário. 
No total, foram homenageados 180 profissionais de todas as áreas, 
100 deles com 10 anos de casa e os outros 80 que completaram 5 
anos. Devido ao tamanho do evento, a comemoração foi dividida 
em duas datas, 12 e 18 de novembro. Durante a cerimônia, além de 

C A P A

jantarem e brindarem com colegas, eles receberam a placa e o pin 
de homenagem das mãos dos diretores. 

Para Alessandra Santos, gerente de Recursos Humanos da 
empresa, a homenagem é um marco para os funcionários “O 
evento funciona também como o início de um novo ciclo, como 
aquele sentimento que temos na virada do ano. Ao iniciarmos na 
empresa, almejamos a placa de cinco anos e em seguida a de uma 
década”, avalia.
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S E G U R A N Ç A

O II Desafio de Brigadistas da Portonave foi realizado no dia 23 
de novembro com a participação de 37 profissionais, divididos em 
cinco equipes. Além de testar a agilidade e as boas práticas dos 
brigadistas, o evento busca valorizar e motivar os profissionais 
que voluntariamente participam dos treinamentos mensais 
promovidos pela Brigada de Emergência da Portonave.

A segunda edição trouxe um aumento no número de provas e 
no grau de dificuldade que elas ofereceram aos competidores. 
“Planejamos o evento para que as situações criadas estivessem o 
mais próximo possível da realidade, contribuindo para que nossos 
profissionais estejam preparados caso um dia tenhamos que 
enfrentá-las na vida real”, explica Luís Carlos Possamai, bombeiro 
civil da Portonave.  

Outra novidade desta edição foi a participação de uma equipe 
externa, formada por brigadistas da empresa Multilog, que integra 
o Plano de Ajuda Mútuo do Complexo Portuário Itajaí-Açu. “Essa 
integração é essencial. Quando uma empresa necessitar da ajuda 
da outra, estarão prontas para somar esforços e ainda terão suas 
equipes já integradas”, comenta Possamai.

II Desafio de 
Brigadistas 
estimula superação

Equipe ÁGUIA 

Celestino Silva, Edmilson Custódio Teixeira, Filemon Alves, 
Renato Ramos, Raimundo Pereira de Souza, Tiago Oliveira.

Equipe GAMBÁ CARECA (Multilog)

Jorge Luis Rodrigues, Gilmar Eberhart, Lucas Machado, Dwight 
Almeida, Murilo Wendhause, Jonathan S. Da Silva, Juliano Koehler.

Equipe C

Eduardo da Silva, Getúlio Patisse Jr, Jonatas Cordeiro Francês,  
Leonardo Pereira dos Santos, Rafael Machado, Rafael Damião 
de Jesus, Sandro Cordeiro.

TROFÉU MELHORES PRÁTICAS DE 
SEGURANÇA DESEMPENHADAS 
DURANTE A PROVA

Equipe ÁGUIA

RESULTADOS:

1

2

3
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S E G U R A N Ç A

A cultura de segurança da Portonave, reforçada constantemente 
junto às suas equipes, evitou uma ação criminosa no dia 4 
de outubro. O olhar atento de um profissional, juntamente 
com o sistema de monitoramento do Terminal, identificou 
a movimentação suspeita de um motorista, que resultou na 
apreensão de 392 quilos de cocaína.

A técnica que tentaram utilizar para o tráfico da droga é conhecida 
pela Receita Federal como rip-on/rip-off (tema recentemente 
tratado pela capivara da segurança), que consiste em inserir 
ilícitos (normalmente drogas) dentro de cargas lícitas, sem que o 
proprietário da carga tenha conhecimento.

É importante lembrar que a Portonave é certificada OEA (Operador 
Econômico Autorizado), um programa da Organização Mundial 
das Aduanas para modernizar, e ao mesmo tempo deixar mais 
seguros, os procedimentos de fiscalização e controle de cargas. 
A manutenção dessa certificação impõe cuidados constantes e 
rígidos com a segurança do Terminal, incluindo a segurança física 
das cargas e das instalações. “A certificação OEA atesta que uma 
empresa é confiável e tem baixo risco em suas operações. Significa 
que ela atua em conformidade com os requisitos de segurança 
estabelecidos e com as obrigações tributárias e aduaneiras 
vigentes. É de extrema importância e sua manutenção deve ser 
foco constante em nossas condutas”, alerta Rafael Stein, advogado 
da Portonave.

Segundo as diretrizes do OEA, a segurança física das cargas 
objetiva inibir o tráfico internacional de drogas e de armas, além de 
ações envolvendo contrabando, descaminho e violação a direitos 
de propriedade industrial ou intelectual. Em relação à técnica 
rip-on/rip-off, a Receita Federal, responsável pela certificação no 
Brasil, destaca a importância de prevenir essa ação, já que portos e 
aeroportos são grandes corredores para passagem de drogas.

CULTURA DA SEGURANÇA 
PREVINE AÇÃO CRIMINOSA

CONTAMINAÇÃO 
RIP-ON/RIP-OFF: 
VOCÊ PODE AJUDAR 
A EVITAR!

Esteja sempre alerta a atitudes estranhas na 
rotina do Terminal:

Movimentação de bolsas, malas e pacotes na área 
alfandegada;

Pessoas circulando entre as pilhas ou manuseando 
contêineres e lacres fora das áreas de vistoria;

Veículos em lugares inadequados. 

Se perceber algo, comunique ao CCOS imediatamente.

A Portonave tem sistema de monitoramento e rondas, 
mas a atitude de cada profissional é fundamental. Quem 
faz a segurança é cada um de nós!
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I O A M B I E N T A L

DIÁRIO DE UMA ÁRVORE: 
A Portonave já doou mais de seis mil mudas de árvores nativas para seus profissionais e para a comunidade 
plantarem e contribuírem para um mundo mais sustentável. Confira como estão algumas dessas mudas hoje:

Se você também plantou uma muda doada pela Portonave, envie uma foto da sua árvore para comunicacao@portonave.com.br. Você também pode postar a foto 
nas redes sociais, marcando a publicação com as hashtags #DiáriodeumaÁrvore e #Portonave. Assim, podemos compartilhar nas páginas da empresa e ajudar o 
seu bom exemplo a chegar ainda mais longe. Participe!

Daniel Guinter (TI)

Espero que minha muda se torne 
um bonsai. Meu pé de pitanga está 
com um ano e também plantei uma 

semente de macieira.

Eriton Bornhausen Erbs 
(Gate)

Plantei esses ipês em agosto. 
Antes estavam em um vaso, para 
crescerem com mais segurança.

Karla Câmara 
(Operação)

Plantei duas mudas doadas 
pela Portonave, de Palmeira e 
de Pitangueira, e estão lindas!

Rodrigo Querino de Almeida 
(Operação)

Plantei uma muda de pitangueira, 
da última campanha, e ela tá 

crescendo firme e forte!

O projeto Somos do Mar está concluindo a primeira etapa da travessia 
que irá fazer pela costa brasileira, para uma pesquisa científica sobre 
a realidade do lixo nas praias. Em dezembro, a dupla formada pela 
engenheira ambiental Diulie Tavares e pelo oceanógrafo Rafael 
Langella encerra a visita pelas cidades que compõem o itinerário da 
região Sul. Em cada cidade de parada, eles oferecem atividades de 
educação ambiental gratuitas para escolas e comunidades e coletam 
resíduos emersos e submersos que servirão de amostragem científica 
para a pesquisa. 

A viagem iniciou no dia 12 de setembro, pelo Rio Grande do Sul. Depois, 
o casal percorreu cidades litorâneas de Santa Catarina: Navegantes, 
Itajaí, Garopaba, Bombinhas e Florianópolis. Em Navegantes, a coleta 
de resíduos foi feita na Praia Central. Depois de Santa Catarina, o casal 
partiu para o Paraná, onde encerra a etapa sul. “Estamos computando 
os dados levantados na primeira etapa e já no início de 2020 queremos 
disponibilizar os primeiros resultados”, explica Diulie.  

Ao todo, o Somos do Mar irá percorrer mais de sete mil quilômetros, do 
Rio Grande do Sul ao Amapá. ”Estamos sendo muito bem recebidos, 
com apoio de universidades, instituições e prefeituras. Está sendo 
uma experiência enriquecedora, ensinamos muito, mas aprendemos 
bastante também. Todos os dias nossa esperança é renovada, pois 
conhecemos pessoas com boas intenções, que querem um mundo 
melhor e trabalham para que ele aconteça”, Diulie destaca.

Somos do Mar conclui etapa 
itinerante na região Sul
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R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I O A M B I E N T A L  –  S É R I E  O D S

ODS: o que temos 
a ver com isso?
Na última edição, apresentamos o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5: 
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Nesta edição, 
continuamos a apresentação dos 17 objetivos que compõem a Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU). 

A Portonave é signatária do Movimento ODS Santa Catarina e apoiadora oficial do ODS 14, 
que visa à conservação e ao uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. 

ODS 6 – Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todas e todos

Os recursos hídricos são parte essencial dos esforços para erradicação da pobreza, 
crescimento econômico e sustentabilidade ambiental. O acesso à água e ao saneamento 
é condição para todos os aspectos da dignidade humana: segurança alimentar e 
energética, manutenção da saúde e meio ambiente equilibrado. O ODS 6 busca 
assegurar esse direito para todos e combater a escassez de água, que já afeta 40% da 
população mundial.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 6 SÃO:
• Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos;

• Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 
para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade;

• Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo 
e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à 
metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente 
a reciclagem e reutilização segura globalmente;

• Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores 
e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a 
escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com 
a escassez de água;

• Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, 
conforme apropriado;

• Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos 
e lagos;

• Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e programas 
relacionados à água e saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, o tratamento de efluentes, 
a reciclagem e as tecnologias de reuso;

• Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento.

COMO PODEMOS AJUDAR?

A contribuição com o ODS 6 
começa com o entendimento de 
que todos somos responsáveis 
pela preservação das águas, a não 
poluição e o consumo consciente. 
Isso implica também que 
organizações e empresas atuem 
de forma responsável com o meio 
ambiente, gerenciando de maneira 
adequada suas operações. É possível 
colaborar ainda promovendo a 
arrecadação e o envio de água 
potável para vítimas de catástrofes 
naturais. Outra forma de apoio é 
atuar em projetos comunitários, 
seja para arrecadação de recursos 
ou participando de mutirões que 
busquem melhorar a infraestrutura 
de comunidades.
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E S P O R T E

SURF TEAM MARCA PRESENÇA EM ETAPAS NO HAVAÍ
No final do ano, todos os olhos e câmeras que acompanham o surf 
se voltam para o Havaí, quando ocorre a famosa “tríplice coroa 
havaiana”, uma sequência de três provas que reúnem os melhores 
atletas do mundo e encerram o calendário anual do esporte. Além 
do título mundial para o atleta que somar mais pontos nas três 
etapas, as disputas envolvem vagas para o Circuito Mundial de 
2020 e a permanência na elite. Também definem os dois brasileiros 
que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 

ENTENDA MAIS:
As etapas da Tríplice Coroa Havaiana:

Hawaiian Pro, em Haleiwa: penúltima etapa da divisão de acesso, 
a World Qualifying Series (WQS). O campeão recebe dez mil 
pontos no ranking.

World Cup, em Sunset Beach: última etapa do WQS. Distribui dez 
mil pontos e garante os dez primeiros colocados na 1ª divisão.

Pipe Masters, em Pipeline: última etapa do World Championship 
Tour (WCT), o campeonato mundial da primeira divisão.

“O Havaí é um dos berços do esporte, um dos locais mais respeitados no mundo do surf. É meu primeiro ano competindo 
e é uma honra e um sonho estar aqui. Tem câmera de todos os lugares e todas as marcas estão de olho. Fazer um grande 
resultado no Havaí tem um prestigio a mais”, Matheus Navarro.

TÍTULOS NA CASA
Dois atletas do Portonave Surf Team conquistaram títulos nas últimas semanas. Noah 
Machado foi campeão catarinense no Circuito SC Tour Fecasurf 2019, na categoria sub 14. 
Já Alex Lima ficou com o vice-campeonato no CB Surf Pro Tour. Continuamos na torcida!

NAVEGANTES VAI SEDIAR FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO 
As ondas de Navegantes receberão a final do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, entre 20 e 22 de dezembro, com apresentação da 
Portonave. Além da final do circuito masculino, a Portonave Surf Pro Navegantes terá provas para amadores nas categorias feminino, 
surf adaptado, morador de Navegantes e funcionário Portonave. Willian Cardoso Panda, representante da região no WCT, é uma das 
presenças confirmadas, junto com os demais atletas do Portonave Surf Team. 

Dois atletas do Portonave Surf Team marcaram presença no Havaí 
vivendo esse que é considerado o sonho de qualquer surfista: 
Willian Cardoso, o Panda, que está na divisão principal (WCT), e 
Matheus Navarro, que está na divisão de acesso (WQS). Grandes 
nomes como o bicampeão John Florence e o onze vezes campeão 
mundial Kelly Slater também estão por lá. Dois brasileiros já 
venceram a disputa: Gabriel Medina, em 2015, e Jesse Mendes, 
em 2018.

NOAH MACHADO

Poder competir os três eventos é algo bem grande. É como chegar à final do mundial de clubes no 
futebol. É a oportunidade que você tem de conquistar um troféu e poder surfar e desfrutar de ondas 
maravilhosas. Sinto-me honrado de estar aqui”, Willian Cardoso (Panda).
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Em novembro, a Galeria Portonave recebeu a exposição Reposicionamentos ( ); O 
Desenho Ampliado para Programação, do artista João Pedro Fernandes Borges. Suas 
obras foram criadas por meio de arte computacional, em um software desenvolvido 
pelo próprio artista. Em suas experimentações, João usa elementos gráficos, formas 
geométricas, linhas e pontos e vai até a gradação de cores e a dissolução dos pixels, 
mesclando ainda pintura e gravura.

No mês de dezembro, a Galeria está recebendo o 2º Salão de Artes Visuais de Navegantes 
(foto), mostra com curadoria de Kamilla Nunes que reúne obras tridimensionais com 
temáticas como sustentabilidade, vida, morte, tempo e memória.

Galeria recebe 2º Salão de Artes Visuais

E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

A Galeria Portonave é aberta à comunidade e foi criada com o objetivo de fomentar a produção cultural e contribuir com a 
divulgação de obras de artistas da região. Para conferir as exposições, basta agendar uma visita pelo telefone (47) 2104-3348. 

Sob o céu de Cabul
A indicação deste mês é o romance Sob o Céu de Cabul, da jornalista Andrea Busfield. 
Mesmo com a retirada do Talibã, as sombras do regime permaneceram nas ruas de Cabul. 
Fawad, um menino afegão esperto e observador, conheceu a tragédia como ninguém: seu 
pai e irmão foram mortos e sua irmã, sequestrada. 

Mas o menino se mantém otimista e espera por uma vida melhor, sonho que se realiza 
quando sua mãe, Mariya, consegue um emprego como governanta de Georgie, uma 
carismática mulher ocidental, e seus dois amigos estrangeiros. Na nova residência, ele 
tem seu próprio quarto e televisão e passa a viver em um padrão elevado para o país.

Contudo, a vida sempre tem seus perigos, especialmente em Cabul. E a próxima calamidade 
que Fawad deverá enfrentar ameaça destruir a única coisa que ele jamais pensava perder: 
o amor por seu país.

Andrea Busfield conta a história de Fawad pelos olhos do menino, refletindo o otimismo 
e a humanidade das pessoas resilientes que ela conheceu quando morou em Cabul, onde 
trabalhou como correspondente.

Para quem se interessou por esse livro, o Espaço de Leitura disponibiliza um exemplar 
para empréstimo (localizado na prateleira referente à Literatura – cor preta). 

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal 
Bibliotecária CBR14/771

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!

DOAÇÕES
No mês de outubro, o Espaço de Leitura recebeu 165 novos exemplares, das mais diversas áreas do conhecimento: 
filosofia, psicologia, ciências sociais, ciências aplicadas, história e geografia. Nosso muito obrigado!

João Lucas Gazaniga
Analista Contábil

V O L U N T Á R I O  D O  M Ê S

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