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A crise que estamos enfrentando, e que de alguma forma afeta a vida de todos, 
influencia também o ambiente corporativo e exige que as empresas adotem 
medidas para continuar crescendo ou ainda aproveitar a crise para ampliar seu 
espaço no mercado.

E, assim como em momentos de estabilidade, as empresas devem crescer de forma 
sustentável, em tempos de turbulência, também precisam alinhar o planejamento e 
seguir com a sua estratégia de desenvolvimento. No segmento empresarial, como na 
vida, não se pode paralisar diante das crises, é preciso mais do que nunca se organizar 
e seguir em frente a passos firmes para superar este período de maior dificuldade.

Continuar investindo, mesmo em momentos de crise, é uma decisão determinante 
para manter a segurança, a produtividade e assegurar a competitividade com a 
perspectiva de longo prazo. Uma característica do nosso segmento de atuação é a 
necessidade constante de novos investimentos, considerando que estamos em um 
mercado de ampla competição e a melhoria contínua nas condições operacionais é 
fundamental. Neste sentido, investimos em 25 novas TTs, com um aporte da ordem de 
R$ 16,6 milhões. 

Da mesma forma que os investimentos em equipamentos são necessários ao longo 
do tempo, precisamos também aprimorar procedimentos para tornar a nossa jornada 
cotidiana mais segura e produtiva. O fato é que as empresas precisam se adaptar 
com agilidade. É preciso entender o que acontece no dia a dia do mercado, alinhar 
as expectativas junto aos seus profissionais e aproveitar os potenciais de cada um 
da melhor forma. Tudo isso sem perder de vista o propósito. Portanto, neste novo 
cenário, precisamos manter uma comunicação clara, objetiva e assertiva. Estimular 
a inovação, manter a equipe integrada e a manutenção da qualidade das entregas 
não pode sair do nosso radar. Daqui para frente, as organizações terão uma atuação 
ainda mais estruturada em equipes com maturidade suficiente para conduzir as 
próprias ações e gerar bons resultados para todos.

Portanto, seguiremos atentos a demandas pontuais e sobretudo em manter a segurança, 
mas ao mesmo tempo precisamos manter o dinamismo e seguir construindo o 
amanhã. Com o ajuste na pauta estratégica, conseguiremos 
desenhar um caminho com visão compartilhada sobre o 
futuro. Afinal, a reinvenção das empresas é determinada 
pelo protagonismo, a coragem para superar desafios e 
explorar oportunidades dos seus profissionais. Com atenção 
às normas de segurança e priorizando a saúde de todos, 
faremos a transição desta fase e estaremos prontos para 
novos ciclos.

OSMARI DE CASTILHO RIBAS
Diretor-superintendente administrativo

Coordenação 
Melissa Aragão de Souza

Conselho Editorial 
Cristiane Ermínia Inácio, Ellen Garcia, 
Mariana Régis Vargas, Melissa Aragão de 
Souza e Michelle Bazzan

Realização 
Área de Comunicação Corporativa  
e Responsabilidade Social da Portonave

Sugestões ou dúvidas 
comunicacao@portonave.com.br

Textos e diagramação 
Fábrica de Comunicação

Jornalista responsável 
Melissa Aragão de Souza 

Revisão 
Portonave e Fábrica de Comunicação

Fotos 
Acervo Portonave e banco de imagens.

Nova Bacia de Evolução recebe 
100º navio de até 350 metros

COMERCIAL3

X

Durante a pandemia do Coronavírus, as edições serão bimestrais. Assim que possível, voltarão a ser mensais.
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C O M E R C I A L

Nova Bacia de Evolução recebe 100º navio de até 350 metros
No dia 13 de agosto, ocorreu a centésima manobra especial com 
navio de até 350 metros na área da Nova Bacia de Evolução do 
Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes. O navio SKYROS, que 
atracou na Portonave, foi o responsável pela marca. 

Desde 16 de janeiro, dia em que aconteceu o primeiro teste de 
manobra especial na área da Nova Bacia, houve uma união de 
forças mobilizadas pela Superintendência do Porto de Itajaí 
(Autoridade Portuária), em conjunto com a Marinha, Praticagem, 
Terminais Portuários (Portonave e APM Terminals) e empresas 
de rebocadores.

 “A operação do centésimo navio na nova Bacia de Evolução 
reforça a relevância do nosso Complexo Portuário num contexto de 
mercado com ampla competição. A atividade logística é defi nida 

pela essência coletiva e sob essa perspectiva precisamos nos manter 
focados, desenvolver nossas competências e buscar alternativas 
para fi nalizar a segunda etapa dessa importante estrutura”, comenta 
o Diretor Superintendente Administrativo da Portonave, Osmari de 
Castilho Ribas.

A segunda etapa das obras previstas para a nova Bacia de 
Evolução permitirá o recebimento de navios com até 400 metros 
de comprimento e 65 metros de largura. A obra está projetada e 
licenciada ambientalmente, mas ainda não há previsão de início 
dos trabalhos. O Complexo Portuário de Itajaí e Navegantes é 
responsável por 5% da balança comercial do país e representa 70% 
da balança comercial do Estado de Santa Catarina, destacando-
se ainda por muitos anos como o 2º maior movimentador de 
contêineres do país. 

Cresce movimentação 
de cargas congeladas
No último fi nal de semana do mês de junho, 
a Portonave movimentou 1.669 contêineres 
exclusivamente de carga congelada. De janeiro a 
maio de 2020, o Terminal registrou um aumento 
de 8,7% na movimentação de contêineres reefers, 
comparado ao mesmo período de 2019.

A movimentação dos 1,6 mil contêineres 
foi registrada em quatro navios. Só no MSC 
MELINE, no dia 27, foram embarcados 938 
contêineres reefer – o que fez a empresa bater 
seu recorde histórico de movimentação deste 
tipo de carga em uma única escala.
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No dia 17 de agosto, a Portonave comemorou uma marca 
muito importante: 500 dias sem acidentes com afastamento 
na Câmara Frigorífica do Terminal. A conquista foi alcançada 
com a união de vários fatores, sendo o principal deles o 
comprometimento dos profissionais com a preservação da 
segurança de todos. Seguindo as diretrizes de prevenção 
à COVID-19, não foi possível fazer uma festa normal, mas 
para não deixar a conquista passar em branco, foi oferecido 
um almoço comemorativo ao time, mantendo as regras de 
distanciamento e higienização.

O supervisor de Operações e Depot da Câmara, Bruno 
Vargas, conta que foi um evento surpresa e acredita que 
os profissionais foram para casa com a sensação de terem 
atingido algo histórico e com motivação para continuarem se 
cuidando. “Esse número simboliza um trabalho intenso pela 
busca da segurança dos profissionais. Desenvolvemos vários 
dispositivos de segurança, como luzes e alarmes sonoros, além 
dos treinamentos intensos promovidos, com foco total em 
condições e procedimentos seguros. Para nós, são 500 dias que 
podem se tornar 1000, 1500 dias. O trabalho está aí!”.

Uma preocupação central para toda a equipe é garantir que 
os trabalhadores não entrem agora em uma zona de conforto 
– já que, se as coisas estão bem, é natural do ser humano 
“baixar a guarda”. Para evitar isso, o técnico de Segurança do 
Trabalho, Tarsis Maciel Pereira, destaca algumas medidas que 
estão sendo tomadas. “Estamos promovendo reciclagem nos 
treinamentos que deram resultado; criando política de banco de 
talentos internos, em que o trabalhador se candidata e recebe 
treinamento; e aproveitamos o almoço comemorativo para 
repassar à equipe a meta de terminar o ano sem acidentes”.

Portonave atinge a marca 
de 500 dias sem acidentes 
com afastamento na Câmara 
Frigorífica do Terminal

SAIBA MAIS

Entenda os tipos de acidentes de trabalho e a importância 
da conquista dos 500 dias:

Acidente de trabalho sem afastamento: o trabalhador 
continua trabalhando normalmente no dia do acidente ou a 
partir do dia seguinte.

Acidente de trabalho com afastamento: incapacita o 
funcionário de voltar ao trabalho. Essa incapacidade pode ser 
classificada em 3 categorias:

•     Temporária: o trabalhador fica um período de tempo 
limitado sem conseguir voltar a trabalhar.

•     Permanente parcial: o trabalhador consegue voltar a 
trabalhar, mas sem executar plenamente o trabalho como antes.

•     Permanente total: o trabalhador perde a capacidade de 
voltar a trabalhar de forma definitiva. 

S E G U R A N Ç A
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Portonave 
investe mais de 
R$ 16 milhões na 
compra de equipamentos

3 berços de atracação

Cais com 900 metros

Bacia de Evolução de 500 metros 
(capacidade para navios de até 350 metros de comprimento)

Canal com profundidade de 14 metros

Pátio com 400 mil m2

Capacidade de movimentação de 1,5 milhão de TEUs  por 
ano e mais de 2.100 tomadas reefers. 

6 Portêineres Post Panamax

18 Transtêneires (RTG) eletrifi cados

40 Terminal Tractors

4 empilhadeiras de Contêiner Vazio

5 Reach Stackers

2 Scanner HCVM-T

Câmara Frigorífi ca com 16 mil posições pallets

INFRAESTRUTURA DA PORTONAVE
Saiba mais

C A P A

Manter os investimentos programados, mesmo em momentos de 
crise, é importante para ajudar na economia e no desenvolvimento 
do país. O porto não para, e não pode parar. Este é o pensamento 
da Portonave, que acabou de adquirir 25 novas Terminals Tractors – 
carretas reforçadas exclusivas para a movimentação de contêineres 
dentro do porto – e duas empilhadeiras movidas a bateria de lítio. O 
Terminal investiu R$ 16,6 milhões na compra.

A aquisição dos novos equipamentos visa ao aumento de efi ciência, 
segurança e confi abilidade das operações do porto. As carretas 
e empilhadeiras possuem alta tecnologia, maior capacidade de 
carga, incluindo melhorias em ergonomia para os operadores. 
São equipamentos de ponta, utilizados pelos principais terminais 
do mundo. “A Portonave preza por possuir em seu parque de 
equipamentos os mais modernos e efi cientes do mercado, sendo 
esse um dos motivos dos altos níveis de produtividade e efi ciência 
do Terminal, referência mundial no seguimento portuário”, comenta 
o gerente de Operações, Emanuel Jorge.

A empresa possui atualmente 40 Terminal Tractors em operação e 
vai substituir os 25 equipamentos mais antigos, em operação desde 
2007. “A capacidade das novas carretas é 25% superior à capacidade 
dos equipamentos que serão substituídos. Eles possuem estrutura 
robusta e reforçada, melhor amortecimento e estão preparadas 
para o aumento de volume da operação”, completa o gerente de 
Manutenção, Marcelo Diniz.

As duas empilhadeiras elétricas com bateria de lítio trazem 
melhorias quando comparadas aos equipamentos movidos a 
GLP. As novas empilhadeiras EFG 425K já estão trabalhando, no 
armazém do Terminal, e são as primeiras movidas à eletricidade 
em operação de portos da região Sul do Brasil. Para fazer frente a 
estes elevados investimentos, o Terminal acredita na redução do 
custo operacional, além de mais conforto aos profi ssionais que as 
operam, porque não produzem calor e nem ruído. Ainda, ao adotar 
um equipamento movido à eletricidade, a Portonave mais uma vez 
contribui para a substituição do consumo de energias fósseis por 
energias limpas e renováveis, uma transformação já iniciada com a 
aquisição dos trânstêineres (RTGs) elétricos do Terminal.
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A N I V E R S Á R I O

No dia 26 de agosto de 1962, o município de Navegantes era 
ofi cialmente instalado. Esse é o 13º aniversário de Navegantes 
que a Portonave tem a satisfação de comemorar, já que o 
Terminal começou a operar no município em outubro de 2007. 
Embora tenhamos muito orgulho por termos presenciado e 
participado da trajetória do município de lá para cá, sabemos 
que essa cidade que chamamos de lar tem muita história para 
contar desde bem antes da nossa chegada.    

Por isso, neste aniversário de 58 anos do município, nós, que 
somos uma empresa que se orgulha de ser de Navegantes ou, 
como diria o Seu Veloso, fi gura histórica da cidade, uma empresa 
“dengo-dengo, sim, senhor”, decidimos homenagear a data de 
uma forma diferente. Destacamos nesta edição da Express duas 
fi guras que não apenas são parte da história de Navegantes, 
como também fi zeram muito para ajudar a preservar a memória 
da cidade. Duas fi guras que têm tudo a ver com o espírito de 
Navegantes: uma potência econômica catarinense, com um 
dos 15 maiores PIB do Estado, mas que ainda conserva dentro 
de si a simplicidade da vila de pescadores e marinheiros que 
rezavam pedindo à padroeira Nossa Senhora dos Navegantes 
proteção para ir ao mar. 

Uma dessas importantes fi guras é Seu Veloso, um dos 
emancipadores do município. A outra é dona Vilma Mafra, 
autora da letra do Hino de Navegantes e de livros e contos que 
buscam preservar fi guras folclóricas que povoam o imaginário 
do povo navegantino.

58 ANOS DE

Nesta edição, a Express homenageia o município destacando importantes fi guras que até 
hoje ajudam a preservar a memória e as tradições de Navegantes
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Seu Veloso, a liderança que saiu do futebol

Quando Seu Veloso se juntou à comissão que culminaria, em 26 
de agosto de 1962, na emancipação de Navegantes (até então a 
cidade fazia parte do município de Itajaí), tinha apenas 25 anos de 
idade. Na comissão, que reunia algumas das principais lideranças 
políticas e comunitárias do então arraial de Navegantes, o rapaz 
Onofre Rodrigues Júnior, apelidado de Veloso, ainda não tinha 
idade sufi ciente para ser chamado de “Seu”. 

Mas já naquela época, era conhecido de grande parte dos 
navegantinos pela atuação no futebol amador da região. “Com 23 
anos, eu era presidente do clube, a Sociedade Recreativa Navegantes. 
Em 1960, ganhamos o torneio do Centenário de Itajaí”. Foi o trabalho 
à frente do clube que acabou chamando a atenção da comissão.

Seu Veloso relembra como era a vida em Navegantes nos tempos 
de arraial. “Não tinha carro, porque não tinha acesso de estrada. O 
médico, quando vinha atender em Navegantes, vinha lá de Itajaí, 
de lanchinha, e fi cava correndo de um lado para o outro com a 
maletinha, da Barra do Rio até o Pontal, a pé.”

Perguntado sobre o que mudou de lá pra cá, ele menciona a ligação 
com a BR, o aeroporto, o terminal portuário, mas diz que a principal 
mudança foi o delivery. “Esses negócios de entrega com nome em 
inglês: delivery né?! Eu tava conversando com uns amigos na praça 
e um deles tava comentando sobre como hoje dá pra pedir de tudo, 
que eles entregam em casa: é comida, remédio, mobília, tudo”. 

Veloso publicou um livro em que fala das tradições de Navegantes 
e de sua relação com a cidade, chamado Veloso Memória Viva da 
História. Mas a verdade é que ele foi convencido a trocar o nome da 
publicação. Sua ideia inicial era chamá-la de Veloso Dengo-Dengo 
Sim Senhor, em referência ao apelido pelo qual os itajaienses 
costumavam chamar os navegantinos, possivelmente porque, no 
pequeno arraial de Navegantes, todos os eventos eram marcados 
pelo Deng!, o som do badalar do sino da Igreja de Nossa Senhora 
dos Navegantes.

Dona Vilma e o hino que nasceu “quase sem querer”

Vilma Marli Rebello Mafra é autora de uma letra de música que 
todo mundo que cresce em Navegantes conhece: o hino da cidade. 
Figura de destaque na literatura da região e dona da cadeira 14 
da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina – Seccional 
Sinergia, Dona Vilma dedicou boa parte da sua vida ao magistério. 
A motivação principal na criação do hino foi justamente dar aos 
seus alunos uma música que pudessem cantar em homenagem à 
cidade durante a Semana da Pátria de 1969. 

Ela conta que, na prática, Navegantes já tinha um hino que, embora 
não fosse ofi cializado em lei, costumava ser cantado em cerimônias 
do município. Mas a composição, de um maestro alemão radicado 
em Blumenau, era tão complexa, que a maioria das pessoas não 
conseguia cantá-la, especialmente as crianças. 

Por isso, a professora Vilma tentou criar uma canção que as crianças 
conseguissem acompanhar. Uniu a melodia de uma marchinha com 
versos que escreveu para enaltecer a cidade e a coisa se espalhou 
como fogo de palha. Dali a pouco, toda a criançada de Navegantes 
estava cantando o “novo hino”, que também não foi ofi cializado na 
época, mas acabou caindo no gosto popular e, 40 anos depois, em 
2010, foi registrado em lei.

Autora do livro Conversas do Imaginário Popular, Dona Vilma 
conta como muitos moradores do antigo arraial não tomavam café 
da manhã com pão, mas tomavam um café preto ao acordar e saíam 
pelo terreno buscando uma batata doce, uma abóbora ou uma raiz 
de aipim para comer direto da terra. São esses hábitos e histórias 
contadas à beira do fogão à lenha que Dona Vilma busca preservar 
e manter vivas com o passar do tempo.

Seu Veloso, a liderança que saiu do futebol

Quando Seu Veloso se juntou à comissão que culminaria, em 26 
de agosto de 1962, na emancipação de Navegantes (até então a 
cidade fazia parte do município de Itajaí), tinha apenas 25 anos de 
idade. Na comissão, que reunia algumas das principais lideranças 
políticas e comunitárias do então arraial de Navegantes, o rapaz 
Onofre Rodrigues Júnior, apelidado de Veloso, ainda não tinha 

Dona Vilma e o hino que nasceu “quase sem querer”

Seu Veloso, a liderança que saiu do futebolSeu Veloso, a liderança que saiu do futebol
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Desde o início da pandemia do Coronavírus, a Portonave vem 
fazendo campanhas para conscientizar os seus públicos sobre a 
prevenção da Covid-19. No mês de agosto, uma nova campanha foi 
lançada e, nela, a empresa contou com a participação de familiares 
de trabalhadores do Terminal. O objetivo de envolver as famílias 
foi sensibilizar ainda mais os profissionais para a importância 
de seguirem as recomendações de prevenção. Afinal, além de 
precisarem se proteger, também precisam se cuidar para evitar 

Vivia e Guilherme, esposa e filho de 
Arthur da Silva

Guilherme: “Pai, a gente sabe que a Portonave oferece tudo 
para você se proteger do Coronavírus. Então mantenha o 
distanciamento das pessoas, cuide da sua saúde e do próximo.” 
Vivia: “Estamos aqui te esperando. Obrigada por sempre pensar 
em nossa família. Te amamos muito.”

Laís, filha de Carlos Eduardo Leal Machado
“Papai, quero te dar um recado. Ó, você sabe que o Coronavírus é 
muito, muito perigoso. Então, você tem que ficar longe dos seus 
amigos e tem que passar bem o álcool em gel e usar sua máscara. 
Você tem que cuidar muito no seu trabalho, pra ficar perto de mim.”

Felipe, filho de Fabrício Gerônimo
“Oi, pai! A gente tem muita coisa pra fazer: andar de bicicleta, 
montar bonequinho de lego, acampar. Por isso, você tem que se 
cuidar. Por isso, você tem que usar máscara, lavar as mãos, pra 
que você volte e a gente se divirta. Tchau, pai! Eu te amo!”

Ei, se 
cuida!

SAIBA MAIS
Bacia de Evolução é o local onde os navios giram para retornar ao curso do mar. A bacia 
até então usada pela Portonave (e que continuará em uso) tem 400 metros de diâmetro 
e permite o giro de embarcações de até 306 metros de comprimento. Já a nova bacia, 
tem 530 metros de diâmetro e permitirá, após a conclusão das obras, manobras com 
navios de até 366 metros, os mega ships. Atualmente, já estão autorizadas manobras com 
embarcações de até 350 metros. 

Portonave faz campanha de prevenção em parceria com 
famílias dos trabalhadores

C O R O N A V Í R U S

X

X X

levar o vírus para suas casas quando voltam de suas jornadas de 
trabalho.

Assim, a campanha trouxe o slogan “Ei, se cuida! Por você e pelos 
seus familiares também. Você é esperado em casa com saúde, com 
amor!”. Algumas famílias foram convidadas a gravarem vídeos 
com mensagens estimulando o autocuidado e esses recados foram 
veiculados nas redes sociais da empresa. Confira:

X
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Flávia, irmã da Priscila Navarro
“Oi, Pri! Tudo bem? Tô passando pra dizer que eu te amo. Tô 
morrendo de saudade. Não vejo a hora de passar essa pandemia, 
pra gente se ver. Então eu vim aqui reforçar alguns cuidados que 
você deve ter na empresa: sempre ir trabalhar usando a máscara, 
tapando a boca e o nariz, sempre usar álcool em gel e respeitar o 
distanciamento social. Assim você vai voltar pra casa com saúde e 
segurança, porque nós estamos te esperando. Um beijo. Te amo!”

Isabella e Stella, filhas de Alexsander dos 
Santos Alves
“Papai, você tem que cuidar no trabalho por causa do Coronavírus. 
Tem que usar a máscara direitinho, também tem que lavar as mãos 
e você não pode tocar nas pessoas. Coração, beijo e a gente tá te 
esperando em casa!”

Agatha, esposa de Mateus José Geraldino
“Eu sei que você precisa trabalhar, mas eu preciso que você 
esteja seguro. Então não deixe de seguir as medidas protetivas 
da Iceport: uso consciente da máscara, lavar bem as mãos, usar 
álcool em gel, manter distanciamento social. Se você estiver 
protegido e seguro, eu e a nossa família também vamos estar. Eu 
amo muito você! Se cuida!”

Janice, esposa de Eduardo Henrique Cunha
“Aqui em casa, eu faço a minha parte. Aí na Portonave, faça a 
sua parte também. Use corretamente a sua máscara, lave sempre 
as mãos, use álcool em gel, evite aglomerações e mantenha o 
distanciamento social. Assim, você se protege, protege seus 
colegas de trabalho e protege a nossa família.”

Júlia e Raul, filhos de Stephan Santos Oliveira
“Pai Stephan, a gente está aqui em casa por você e você está 
trabalhando por amor a nós. Faça a sua parte e nunca se esqueça 
das luvas, do álcool em gel e da máscara. Nós te amamos muito!”

XX

X

X X
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Terminal usa inteligência 
artifi cial no combate 
ao Coronavírus

A prevenção é a melhor forma de combater a transmissão do 
Coronavírus. Por isso, desde o início da pandemia, a Portonave 
adotou várias medidas para resguardar seus profi ssionais, terceiros, 
clientes e comunidade. A mais recente delas é a aquisição de duas 
câmeras com solução térmica para monitoramento e medição de 
temperatura e para verifi cação do uso correto de máscara nas pessoas 
que acessam o Terminal. Ao passar pelas catracas da portaria da 
Portonave e pelo torniquete da Iceport, todos são monitorados. Se 
alguém apresentar temperatura acima de 37,8°C ou estiver usando 
a máscara de forme incorreta, como abaixada no queixo ou sem 
tapar o nariz, por exemplo, a câmera detecta e a equipe responsável 
pelo monitoramento adotará os procedimentos necessários. A 
Portonave é uma das pioneiras no segmento portuário a adquirir 
esta tecnologia.

As câmeras foram compradas de uma empresa catarinense e 
oferecem agilidade no processo de monitoramento, segurança aos 
profi ssionais, pois evita contato direto e aglomerações que podem 
ocorrer em medições individuais, e principalmente assertividade 
na aferição – o equipamento garante uma precisão maior do que os 
equipamentos convencionais utilizados. “Considerando as trocas 
de turno, temos alto número de profi ssionais entrando na empresa 
simultaneamente, sendo inviável a medição individual. São cerca 
de 140 mil acessos por mês monitorados de forma automática com 
inteligência artifi cial”, comenta o gerente de TI, Jardel Fischer. 

Após a pandemia, a empresa deve direcionar as câmeras para 
incrementar a segurança do Terminal. “Neste momento, o 
objetivo principal é monitorar a temperatura e o uso correto 
da máscara. Posteriormente, os equipamentos serão usados 
no monitoramento da segurança patrimonial, como aliados na 
proteção da empresa”, completa o gerente de Segurança e Gestão 
Ambiental, Fabrício Martins.

Tecnologia adotada monitora temperatura
 e uso de máscara na Portonave

Veja o que mais é feito pela prevenção na Portonave:

suspensão de viagens corporativas e de visitas;

intensifi cação da limpeza e higienização em áreas comuns, 
ambientes de grande circulação e equipamentos compartilhados; 

aquisição de máquina para sanitização periódica com ozônio nas 
áreas internas e externas da empresa; 

oferta de álcool gel em todos os pontos de acesso comum; 

suspensão temporária do acesso por biometria de impressão 
digital; 

escala para refeições e indicações de distanciamento no refeitório 
e áreas comuns; 

recomendação aos comandantes dos navios para que os 
tripulantes não desçam da embarcação; 

regime de home oº  ce para grande parte da equipe administrativa, 
com apoio psicológico; 

acompanhamento, pela equipe de saúde, dos funcionários com 
sintomas gripais e das pessoas do grupo de risco, e vacinação contra 
Infl uenza para profi ssionais e terceiros. 

C O R O N A V Í R U S
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C O R O N A V Í R U S

O isolamento social é uma das medidas mais 
importantes de prevenção ao Coronavírus. 
Foi pensando nisso que a Portonave adotou o 
regime de home o¢ce em todas as áreas da 
empresa em que era possível os profissionais 
envolvidos executarem suas atividades de casa. 
Com isso, são menos pessoas circulando no 
Terminal e nas ruas, o que ajuda a controlar a 
disseminação da doença.

Além de adotar o home o¢ce, a Portonave vem 
reforçando com seus profissionais a importância 
do isolamento nos momentos fora do trabalho. No 
mês de agosto, lançou a campanha “Ficar longe é 
um ato de amor”, orientando seus públicos a não 
receberem e não fazerem visitas.

Autoridades sanitárias apontam as reuniões de 
amigos e parentes como um dos grandes motivos 
de contaminações pela Covid-19. A campanha 
da Portonave alertou para a importância de 
nos mantermos distante das pessoas, mesmo 
daquelas mais próximas, como um ato de cuidado 
e de proteção.

FICAR LONGE É
UM ATO DE AMOR

#FIQUEEMCASA
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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) 9: 
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação. 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 ofi cial do ODS 14, 
que visa à conservação e ao uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos.

ODS 10 – Reduzir a desigualdade dentro 
dos países e entre eles
O ODS 10 tem como foco a redução das desigualdades e busca assegurar renda às populações 
mais pobres, promover inclusão social e política, evitar a concentração de renda e garantir 
um tratamento justo a migrantes.

AS METAS ESTABELECIDAS PARA O ODS 10 SÃO:
•  Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da 

população mais pobre a uma taxa maior que a média nacional.

•  Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, gênero, defi ciência, raça, etnia, origem, religião, condição 
econômica ou outra.

•  Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive 
por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de 
legislação, políticas e ações adequadas a este respeito.

•  Adotar políticas, especialmente fi scal, salarial e de proteção social, e alcançar 
progressivamente uma maior igualdade.

•  Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições fi nanceiras 
globais e fortalecer a implementação de tais regulamentações.

•  Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas 
de decisão nas instituições econômicas e fi nanceiras internacionais globais, a fi m de 
produzir instituições mais efi cazes, críveis, responsáveis e legítimas.

• Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, 
inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas.

•  Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em 
desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, em conformidade com os acordos da OMC.

•  Incentivar a assistência ofi cial ao desenvolvimento e fl uxos fi nanceiros, incluindo o investimento externo direto, para os Estados onde a 
necessidade é maior, em particular os países menos desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 
os países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus planos e programas nacionais.

•  Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de remessas dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com custos 
superiores a 5%.

COMO PODEMOS AJUDAR?

Criar oportunidades é um bom 
caminho para ajudar o alcance 
das metas previstas no ODS 10, 
sejam oportunidades de trabalho, 
de capacitação, de orientação 
profi ssional, de acesso à cultura e à 
saúde ou qualquer outro mecanismo 
que promova cidadania e inclusão 
social. A Portonave realiza algumas 
ações e apoia outras que cumprem 
esse papel. Um belo exemplo é o 
Projeto Surf sem Limites, realizado 
em Navegantes pelo grupo 
Façamos Juntos, para oferecer 
aulas gratuitas de surf adaptado 
a pessoas com diferentes tipos de 
defi ciência. O programa Jovem 
Aprendiz da Portonave é outra ação 
que contribui com o ODS 10, já 
que insere no mercado de trabalho 
jovens de escolas públicas de 
Navegantes com renda familiar per 
capita inferior a um salário mínimo.
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A BC Big Wheel, a super roda gigante de Balneário Camboriú, já está 
na região e sua chegada ao Brasil aconteceu por meio do Terminal 
da Portonave. Toda a estrutura desmontada da roda gigante, tanto 
as cabines produzidas na Europa, quanto as demais peças fabricadas 
na China, embarcaram no país asiático em 37 contêineres que foram 
recebidos pela Portonave no mês de julho. Do Terminal, o equipamento 
seguiu em caminhões para Balneário Camboriú. 

A BC Big Wheel será a maior roda gigante estaiada da América Latina. 
Depois de instalada na Barra Norte, terá altura total de 82 metros 
do nível do mar, diâmetro de 65 metros e contará com 36 cabines 
climatizadas que proporcionarão vistas panorâmicas da cidade e da 
orla. Sua operação está prevista para iniciar no fi nal deste ano.

Roda gigante de Balneário Camboriú
chegou ao Brasil pela Portonave

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

Saiba mais:

As cabines da roda gigante foram feitas na Holanda. Já os 
sistemas eletrônicos, na Alemanha. Na China, foram fabricadas 
as peças que compõem a sua base. O material produzido 
na Europa primeiro teve que ser levado à China, para de lá 
embarcar junto com o restante, em direção à Portonave. O 
transporte da estrutura foi um dos grandes desafi os do projeto.

A BC Big Wheel é do tipo estaiada – com menos aço aparente 
em seus vãos. Com essa característica, será a maior roda gigante 
da América Latina.

As cabines da BC Big Wheel serão redondas e terão ar 
condicionado embutido. A altura da roda gigante equivale a um 
prédio de 20 andares.

Curta nossas páginas nas redes sociais e fi que por dentro!
JÁ CURTIU A PORTONAVE?
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Portonave tem novo 
Gerente Comercial

Ação homenageia Dia do Motorista

”

Desde o mês de julho, a área Comercial da Portonave tem 
um novo gerente: Rodrigo Gomes. Nesta edição, a Express 
faz um papo rápido com ele, para que os profi ssionais do 
Terminal possam conhecê-lo um pouco melhor. Rodrigo 
tem 41 anos, é natural de Santos (SP) e está vivendo em 
Itajaí com a família.

EXPRESS: Você iniciou a carreira como oº  ce boy e hoje 
responde por um cargo de gerência. Como foi essa trajetória 
e que dicas daria aos jovens profi ssionais que sonham em 
alcançar cargos de liderança? 

RODRIGO: A trajetória para o crescimento tem que ser 
baseada na busca constante de aprendizado e conhecimento. 
Além disso, deve-se fazer tudo com muito amor, dedicação 
e comprometimento. Com essa combinação, um dia todos 
chegarão onde sonham e almejam. Isso vale para todos, 
independentemente da classe social. 

EXPRESS: Você também foi triatleta. Conte um pouco sobre 
essa rotina voltada ao esporte, os sacrifícios que ela exige e 
os benefícios dessa prática.

RODRIGO: A rotina voltada ao esporte traz excelentes 
benefícios para a vida como: disciplina, comprometimento 
e respeito, além de uma qualidade de vida mais saudável 
e a oportunidade de aplicar tudo isso na vida profi ssional. 
Certamente esses benefícios fazem uma grande diferença 
no dia a dia de trabalho. Por outro lado, ser um atleta 
profi ssional exige muito sacrifício nos treinos e uma vida 
social regrada. 

EXPRESS: O que você gosta de fazer no tempo livre? 

RODRIGO: Praticar esporte e fi car com a família.

EXPRESS: Quais são suas primeiras impressões sobre 
Navegantes e região?

RODRIGO: A receptividade das pessoas e a relação de 
respeito e companheirismo entre elas.

Mais um Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, foi 
homenageado pela Portonave. Na semana da data, mil 
brindes foram distribuídos aos motoristas 
que acessaram o Terminal.

F I Q U E  P O R  D E N T R O
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E S P A Ç O  D E  L E I T U R A

Dicas de leitura para a quarentena
Ler deve ser algo divertido para todos, um hábito para a vida toda. Os benefícios da leitura são 
incríveis: estimula a criatividade, amplia o vocabulário e o conhecimento, aprimora a escrita, 
desenvolve o poder de concentração e o pensamento crítico. Pensando nesses benefícios, 
aproveite duas dicas de leitura para a quarentena.

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!

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

A Vida Secreta da Mente. Mariano Sigman, Objetiva, 2018.

De onde vêm nossos pensamentos? Como fazemos escolhas e por que confi amos em 
nossos juízos? Conseguiremos manipular nossos sonhos? Nesse best seller internacional, 
o premiado neurocientista Mariano Sigman faz um passeio pelo cérebro e pelo pensamento 
para entendermos quem somos, como modelamos nossas decisões, como sonhamos e como 
imaginamos. Baseando-se em resultados de pesquisas em física, linguística, psicologia, 
educação e outras áreas, ele explica porque têm menos tendência a sofrer de demência as 
pessoas que falam mais de uma língua; como um bebê consegue reconhecer com a vista objetos 
em que apenas tocou; como o mesmo bebê, antes ainda de proferir sua primeira palavra, tem um 
sentido inato do certo e do errado; e como podemos “ler” os pensamentos de doentes em estado 
vegetativo descodifi cando os padrões da sua atividade cerebral.

NASCIMENTOS FORMATURAS

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

• Alex Antônio Verhagen Bielak (Operação) foi pai de Ravi Roberg Verhagen Bielak, em 
07/07/2020.

• Marcos de Freitas (Operação) foi pai de Helena Brasil de Freitas, em 08/07/2020.
• Lucinei Júlio Quintino (Operação) foi pai de Luísa Quintino, em 14/07/2020.
• Rodrigo Gomes da Fonseca (Operação) foi pai de Kaue Conceição da Fonseca, em 14/07/2020.
• Rogério Roberto Ferreira (Operação) foi pai de Maria Isabel Ferreira, em 14/07/2020.
• Paulo José Rosa Neto (Gate) foi pai de João Tadeu Rosa, em 18/07/2020.
• Gilmar Kamin (Operação) foi pai de Arthur Kamin, em 31/07/2020.
• Janaína Kolln (Comex) foi mãe de Theo Kolln Teixeira, em 31/07/2020.

Carla Carolina Pereira Haendchen Vidal 
Bibliotecária CBR14/771

Sapiens: uma breve história da humanidade. Yuval Noah Harari, L&PM, 2015.

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes 
das mais belas obras de arte, dos avanços científi cos mais impensáveis e das mais horripilantes 
guerras? Nossa capacidade imaginativa. Somos a única espécie que acredita em coisas que não 
existem na natureza, como Estados, dinheiro e direitos humanos. Partindo dessa ideia, Yuval 
Noah Harari, doutor em História pela Universidade de Oxford, aborda em Sapiens a história da 
humanidade sob uma perspectiva inovadora. Explica que o capitalismo é a mais bem-sucedida 
religião, que o imperialismo é o sistema político mais lucrativo, que nós, humanos modernos, 
embora sejamos muito mais poderosos que nossos ancestrais, provavelmente não somos mais 
felizes. Um relato eletrizante sobre a aventura de nossa extraordinária espécie, de primatas 
insignifi cantes a senhores do mundo.

Natanael Jotar Santos (Operação) formou-se 
em Psicologia, em 31/07/2020.
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Mais conectados
na segurança
do que nunca!

Pense com segurança.

Aja com segurança.

Sua família espera por você.

05 a 09
de Outubro
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