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PA P O  E X P R E S S Í N D I C E

Esta revista é uma publicação da Portonave.
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Ao iniciarmos um novo ciclo, além de avaliarmos os resultados alcançados e refletirmos 
sobre a intensa atividade profissional desenvolvida ao longo do ano que se encerrou, 
nos motiva o fato de podermos olhar para o futuro, revisar o rumo e estabelecer novos 
planos. Com essa visão, destacamos os pontos a serem observados para a evolução 
das nossas carreiras, a interação com as tendências e movimentos do nosso mercado 
e a necessidade de mantermos uma equipe forte e determinada a aproveitar as 
oportunidades e superar os desafios que certamente teremos.

Com muito orgulho, no mês de dezembro, tivemos a oportunidade de confraternizar 
com nossos profissionais e familiares na Festa de Natal. Esse momento de descontração 
e diversão nos permitiu interagir e agradecer a todos que representam a força dessa 
empresa. É uma festividade que com certeza renova a nossa energia para o ano que 
está iniciando e nos deixa mais unidos e engajados em nossos propósitos.

Ainda em dezembro, apresentamos a Portonave Surf Pro Navegantes, etapa final 
do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, nas ondas da Praia Central. Para uma 
cidade com tanta identificação com o mar e tradição no surf, foi importante receber 
a final e proporcionar a todos um belo espetáculo esportivo. E o que mais nos alegra 
é ter possibilitado um evento que foi muito além do talento dos seus competidores e 
do profissionalismo de sua organização. A etapa se destacou sobretudo por promover 
diversidade e inclusão, premiando as categorias de surf adaptado e feminino e 
divulgando o Projeto Surf Sem Limites, e pela sustentabilidade, ao contemplar ações de 
limpeza da praia e a gestão completa dos resíduos gerados no evento. Parabenizamos 
todas as pessoas e entidades que organizaram e apoiaram a realização da etapa e os 
atletas que disputaram as baterias com empenho, incluindo profissionais da Portonave.

Também em dezembro, fomos reconhecidos pela ANTAQ em razão do nosso 
desempenho ambiental, certificados pela ALESC pela responsabilidade social, moção 
honrosa da Câmara de Vereadores de Navegantes e tivemos a oportunidade de sediar 
um painel sobre diversidade nas empresas, temas em destaque nesta edição.

Como este é o primeiro Express do ano, aproveito a 
oportunidade para mais uma vez agradecer a dedicação de 
todo o nosso time e reforçar o desejo de um 2020  cheio de 
objetivos realizados!

Façamos então um grande ano!
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Painel da Diversidade discute 
inclusão no mercado de trabalho

FIQUE POR DENTRO3
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Portonave sedia painel sobre diversidade nas empresas 

A Portonave foi anfitriã de um painel que discutiu diversidade e 
inclusão nas empresas, no dia 4 de dezembro. Promovido pelas 
consultorias We e Rhésus, o evento reuniu gestores de RH de 
companhias do setor portuário, construção civil e indústria: Lear, 
Grupo Embraed, APM Terminals Itajaí, Weg, Porto Itapoá, Royal 
Cargo, Multilog, Estaleiro Detroit e NL Consulting.

Os participantes discutiram de que forma o tema diversidade – 
na sua totalidade: cor, etnia, gênero, religião, idade e deficiência 
– está presente nas empresas e quais são os desafios para a 
implementação de políticas que promovam a inclusão no mercado 

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

de trabalho. “As empresas estão compreendendo que diversidade 
não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também 
de competitividade, de estratégia, de sustentabilidade do negócio”, 
comentou Débora Horn, consultora da We. Para Lisiane Lise, da 
Rhésus, apesar da relevância do tema e dos indícios de resultado 
– empresas com maior diversidade apresentam desempenho 
superior  – ainda há dificuldades na execução de ações e programas 
concretos na área.

O painel contou com a apresentação de Luciana Campos, Gerente 
de Diversidade e Inclusão do Itaú/Unibanco. Segundo ela, um dos 
principais benefícios dessas políticas está na segurança psicológica 
dos profissionais. “É preciso que a pessoa esteja, de fato, inteira no 
trabalho, sem perder o foco pelo medo da não aceitação”, comentou 
a gestora.

Além do case do Itaú/Unibanco, Ruan Bardelt, transgênero e 
profissional da Portonave há 10 anos, compartilhou com os presentes 
a sua história e a experiência vivida no processo de transição. 
“Quando deixei de ser Ruana para ser Ruan tive todo o apoio da 
empresa e o suporte de várias pessoas, o que fez a diferença para 
mim”, ele relatou. 

Para Alessandra Santos, gerente de RH da Portonave, profissionais 
da área de gestão de pessoas precisam estar esclarecidos sobre o 
tema. “Temos um papel fundamental como influenciadores dos 
demais líderes nas empresas, para sermos capazes de criar uma 
cultura inclusiva nas organizações”, explicou.

No dia 11 de dezembro, a Portonave recebeu o prêmio 
Antaq 2019, como segunda colocada na categoria Maior 
Índice de Desempenho Ambiental entre Terminais 
de Uso Privado. O troféu concedido pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários foi entregue ao 
Engenheiro de Segurança e Meio Ambiente Fabrício 
Martins, que representou a empresa no evento de 
premiação. O Índice de Desempenho Ambiental 
(IDA) é um número que mede o grau de atendimento 
às conformidades ambientais por parte dos portos 
públicos e privados no Brasil, sendo composto por 38 
indicadores relacionados a requisitos legais vigentes 
no país e a boas práticas em gestão ambiental, saúde e 
segurança de operações.

PRÊMIO ANTAQ 
reconhece desempenho 

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

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

Terminal recebe 
certificado Alesc de 
responsabilidade social
Mais uma vez a Portonave recebeu da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina o Certificado Alesc 
de Responsabilidade Social, no dia 2 de dezembro. 
O reconhecimento é concedido a organizações 
catarinenses que incluem a responsabilidade 
socioambiental em suas políticas de gestão. Uma 
comissão é encarregada de analisar os balanços 
das empresas e verificar os investimentos em 
ações sociais e na preservação do meio ambiente. 
Em 2019, 86 organizações foram certificadas: 52 
sem fins lucrativos, 29 empresas privadas e cinco 
empresas públicas.

Câmara faz moção honrosa 
aos 12 anos de operação 
da Portonave

Operador fica entre os dez 
melhores do Pan Americano 
de ciclismo

Pelas mãos do vereador Jefferson Macarini, a Portonave recebeu 
uma Moção Honrosa da Câmara de Vereadores de Navegantes 
pela comemoração dos 12 anos de operação do Terminal. A placa 
foi entregue ao diretor-superintendente Administrativo, Osmari 
de Castilho Ribas. 

O operador de equipamento pleno Ênio dos Santos encerrou o ano 
com a 9ª posição no Campeonato Pan Americano Masters 2019 de 
ciclismo. “Estar entre os dez melhores do Pan Americano me deixa 
muito feliz. Quero agradecer à Portonave e a todos que de alguma 
forma contribuíram para mais essa conquista”, comemorou o atleta.
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P A S S O U  P O R  A Q U I

CASAMENTOs
• André de Souza (Manutenção) casou-se com Aline Cláudia 

Dias em 28/11/2019.
• Giovani da Silva Garcia (Operação) casou-se com Elen Josiane 

Maidana Machado Garcia em 20/12/2019.
• José Jonas Machado Filho (Operação) casou-se com Patrícia 

Venâncio Machado em 23/12/2019.

NASCIMENTOS

FORMATURA

• Gabriel Filipe Inácio (Operação) foi pai de Helena Berkenbroch 
Capella Inácio em 02/12/2019.

• Jailson Deluvino (Operação) foi pai de Diego Reis em 
24/11/2019.

• Jorge Eduardo Boing (Operação) foi pai de Manuella Eduarda 
Boing em 09/12/2019.

• Leonardo Luiz Kertichka Pereira (Operação) foi pai de Júlia 
Sapieczinski Kertichka em 11/12/2019.

• Rodrigo Victorino (TI) foi pai de Eduardo Victorino em 
27/11/2019.

• Jever Mateus Pinto de Oliveira (Operação) formou-se 
Tecnólogo em Logística em 14/08/2019. 

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

Acadêmicos do curso de Geografia da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

no dia 12 de dezembro.

Profissionais do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) e das Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(Celesc), no dia 10 de dezembro.

Comissão de Direito Aduaneiro da OAB de 
Blumenau/SC, no dia 5 de dezembro.

Equipe de logística da Dow Brasil, 
no dia 26 de novembro.
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C A P A

A Festa de Natal da Portonave reuniu profissionais do Terminal 
e suas famílias para um dia de celebração e integração. O evento 
realizado no dia 7 de dezembro contou com apresentações artísticas, 
diversão para as crianças e teve como ponto alto a chegada do Papai 
Noel em dois momentos ao longo da programação, uma vez no 
período da manhã e outra no período da tarde. 

“Eventos como esse são importantes para unir e integrar, valorizar 
nossos profissionais e abrir a empresa para suas famílias. Além 
disso, são uma oportunidade de demonstrar a gratidão da Portonave 
pelo ano de trabalho que passou. É a dedicação de cada um de 
nossos profissionais que nos leva a alcançar resultados”, destaca a 
gerente de Recursos Humanos Alessandra Santos.

Confira um pouco da alegria que marcou a Festa de Natal:
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E S P O R T E

ONDAS DE NAVEGANTES RECEBEM 
FINAL DE CIRCUITO PROFISSIONAL DE SURF

Etapa apresentada pela Portonave reuniu atletas de peso e se destacou pela diversidade, inclusão e sustentabilidade ambiental

A Praia Central de Navegantes sediou, entre 20 e 22 de dezembro, 
a Portonave Surf Pro Navegantes, etapa final do Circuito Brasileiro 
de Surf Profissional masculino, valendo a definição dos rankings da 
Associação Brasileira de Surf Profissional (Abrasp) e da Federação 
Catarinense de Surf (Fecasurf). Foram distribuídos mais de trinta mil 
reais em prêmios e os atletas disputaram as categorias profissional, 
amador, feminina, surf adaptado (para surfistas com qualquer tipo 
de deficiência) e Portonave, para profissionais do Terminal. 

O vencedor na categoria profissional foi Yuri Gonçalves, surfista 
de Garopaba que corre o WQS, divisão de acesso para o circuito 
mundial. “Fico muito feliz em competir no meu Estado. Ganhar, 
então, é melhor ainda”, comentou Yuri após o título.  A prova também 
foi proveitosa para o paulista Igor Morais, consagrado campeão 
brasileiro do ranking Abrasp. “Foi a primeira vez que surfei aqui e 
gostei demais. É uma honra comemorar o título em Navegantes”, 
comentou Igor. Na categoria Portonave, o primeiro lugar ficou com 
o técnico de Segurança do Trabalho Pedro Mendonça.

A etapa em Navegantes contou com a presença do Portonave Surf 
Team: Willian Cardoso, o Panda, que corre o WCT, elite do surf 
mundial, Matheus Navarro e Alex Lima, que correm o WQS, Figue Diel, 
duas vezes vice-campeão mundial de surf adaptado, Noah Machado, 
campeão catarinense sub 14, e Wagner Batista Cardoso, o Vavá, surfista 
amador e operador de equipamento portuário no Terminal. 

A Portonave Surf Pro Navegantes foi um evento apresentado pela 
Portonave, com realização da Evolua Clínica Esportiva e Prefeitura 
de Navegantes, por meio da Fundação Municipal de Esportes e da 
Secretaria de Turismo. A etapa reuniu mais de 90 atletas. “Navegantes 
tem vocação para o surf e uma etapa desse porte reforça nossa tradição. 
A prefeitura se orgulhou em participar”, disse o superintendente da 
Fundação Municipal de Esportes, Eduardo Mafra. 

O diretor-superintendente Administrativo da Portonave, Osmari 
de Castilho Ribas, destacou a diversidade promovida pelo evento. 
“Realizamos não somente uma etapa do Brasileiro e Catarinense 
profissional de surf, mas um evento de diversidade e inclusão. Também 
pudemos apresentar projetos sociais apoiados pelo Terminal, como o 
Surf sem Limites e o Surf nas Escolas”. 

A Portonave Surf Pro Navegantes teve patrocínio da RK Surfboards e 
Unimed, supervisão da Fecasurf e Abrasp e apoio de várias empresas 
da região. As entidades organizadoras foram a Associação de Esportes 
Radicais, Cultura e Lazer de Navegantes (Aeran), Surf Clube de 
Navegantes e Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 

Profissionais do Terminal disputaram o 
pódio na categoria Portonave
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EVENTO  SUSTENTÁVEL 
Um dos destaques na Portonave Surf Pro Navegantes foi a sustentabilidade. A etapa realizada na 
Praia Central foi um evento “aterro zero”. Nos dois primeiros dias do evento, mais de 300 quilos 
de resíduos foram descartados corretamente. No dia 21 de dezembro, aconteceu ainda uma ação 
de limpeza da praia, em parceria com a ONG Eco Local. 

RESULTADOS 

BRASILEIRO
1º    Yuri Gonçalves

2º   Jihad Kodr

3º   Renan Pulga

4º   Mateus Herdy

CATARINENSE
1º Luan Wood

2º Yuri Gonçalves

3º Caetano Vargas

PORTONAVE
1º Pedro Mendonça

2º Wagner Cardoso

3º Alexandre Augusto

4º Leonardo Kertichka

FEMININO
1º Andressa Carvalho

2º Larissa Adriano

3º Kiany Hyakutake

4º Julia Larissa

OPEN LOCAL
1º David Soares

2º Kaic Oliveira

3º Derick Adriano

4º Marcelo Demantova

ADAPTADO
1º Jonathan Borba

2º Miguel Júnior

3º Pablo Aguiar

4º Gelder Costa

Yuri Gonçalves foi o grande venced
or da etapa na 

categoria profissional
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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) 6: 
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. 
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 7 – Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para todas 
e todos

A demanda por energia tende a crescer, já que é um insumo imprescindível para o 
desenvolvimento socioeconômico dos países. Com o crescimento populacional, aumenta 
também a demanda por energia barata. Uma em cada cinco pessoas no mundo ainda 
não tem acesso à eletricidade. Assim, torna-se necessário aumentar substancialmente a 
produção de energia renovável no mundo, já que combustíveis fósseis e suas emissões 
de gases de efeito estufa impactam o meio ambiente e provocam mudanças drásticas 
no clima.

Um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável é, portanto, atender 
as necessidades da economia e proteger o meio ambiente, por meio da produção de 
energia limpa. Por isso, o ODS 7 traça metas focadas na transição energética de fontes 
não renováveis e poluidoras para fontes renováveis limpas, com especial atenção às 
necessidades das pessoas e países em situação de maior vulnerabilidade.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 7 SÃO:
• Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a 

serviços de energia;

• Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na 
matriz energética global;

• Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética;

• Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e 
tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética 
e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em 
tecnologias de energia limpa;

• Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis 
para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio.

COMO PODEMOS AJUDAR?

É possível contribuir com o ODS 
7 promovendo campanhas sobre 
o uso consciente de energia, 
apoiando projetos de pesquisa 
sobre energia limpa, participando 
da implementação de tecnologias 
básicas para comunidades e 
promovendo ações que favoreçam 
a transição energética. Um 
projeto da Portonave é exemplo 
de como as empresas podem se 
comprometer com a transição 
energética e a redução dos impactos 
ambientais acarretados pelo uso de 
combustíveis fósseis. A eletrificação 
dos transtêineres do Terminal 
dispensou o uso de geradores a 
diesel, já que os 18 RTGs passaram 
a ser alimentados com energia 
elétrica. Com a ação, a Portonave 
diminuiu o consumo de diesel em 
62% e a emissão de gases de efeito 
estufa em 56% em suas operações.
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Em janeiro, a Galeria Portonave recebeu Roda de Oleiro, exposição que trouxe o 
resultado de quatro meses de oficinas de cerâmica conduzidas pelas ceramistas 
Rosiane Serafim, Angela Goerke e Elisabete Kashima, com 35 participantes. 

No mês de fevereiro, é a vez de receber Humano Habitat, da artista Regina Marcis. A 
obra é inspirada nos noticiários de TV, que, segundo a artista, repetidamente exibem 
acontecimentos chocantes, revoltantes e incríveis. Entre as palavras que a motivaram, 
estão lama, desabamento, enchente, desabrigados e trabalhadores. Suas peças 
mesclam fotos, pinturas, recortes e cédulas, e remetem a casa, habitat, sonhos e planos.

Roda de Oleiro exibe resultado de 
oficinas de cerâmica

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. 

Tudo ou Nada
A indicação deste mês é o livro Tudo ou Nada, em que Roberto Shinyashiki (psiquiatra, 
empresário, palestrante e autor best-seller) aborda momentos de ruptura. Segundo ele, há 
situações que não conseguimos resolver apenas com diálogo e exigem cortar laços com 
aquilo que não nos deixa crescer e não nos faz bem.

Shinyashiki considera ainda que é preciso estar pronto para enfrentar as consequências 
do tudo ou nada, pois rompimentos exigem decisões rápidas e, às vezes, não prazerosas, 
apesar de necessárias, para não perder oportunidades da vida. 

O livro instrui que uma pessoa com medo de enfrentar momentos de tudo ou nada precisa: 

Em primeiro lugar, ter consciência de sua missão. “Se tenho uma missão, não posso 
ficar com medo de enfrentar os desafios que me levarão a cumpri-la”;

Em segundo lugar, ter noção de suas possibilidades. “Se tenho a percepção de que 
posso ir além, tenho que dar o salto que me levará além”; 

E em terceiro lugar, desenvolver o prazer e a alegria de viver a vida intensamente.  

Em resumo, Tudo ou Nada incentiva a busca pela felicidade e indica que o sofrimento pode 
ser um alerta da necessidade de mudança, um chamado para a decisão de fazer diferente 
e arriscar para alcançar realização pessoal.

Para quem se interessou por esse livro, o Espaço de Leitura da Portonave disponibiliza um 
exemplar para empréstimo (na prateleira referente à Filosofia e Psicologia – cor amarela).

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!

David da Silva Raimundo
Supervisor de Equipamentos

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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