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O governador de Santa Catarina, Raimundo 
Colombo, assinou no dia 16 de março o contrato 
para o início das obras de ampliação da bacia de 
evolução do Complexo Portuário de Navegan-
tes e Itajaí. A Triunfo Construtora venceu a li-
citação para a realização da obra, que será paga 
com recursos do Pacto por Santa Catarina. 

A obra deve ser concluída até o fim de 2016 
e demanda a retirada das guias correntes 
do molhe Sul, junto ao Saco da Fazenda, e 
de parte dos espigões transversais do molhe 
Norte (groins), além de dragagens da área 
da nova bacia e para o alargamento do canal 
de acesso. 

“A nova bacia possibilitará a entrada de 
embarcações mais carregadas e maiores, 
que já estão circulando na costa brasilei-
ra”, justifica Osmari de Castilho Ribas, 
diretor-superintendente administrativo da 
Portonave. 

Governador assina ordem de serviço  
para nova bacia de evolução

Obra de R$ 103,9 milhões vai permitir a entrada de navios com até 335 metros 
de comprimento no Complexo Portuário

Ampliação será custeada pelo Governo do Estado

POR 0041-15D EXPRESS 67.indd   1 06/04/15   15:28



Express / Edição Março / 2015 / 2 

A Portonave registrou lucro base dividen-
dos de R$ 133,5 milhões em 2014, montan-
te 24,6% superior a 2013, quando o saldo 
foi de R$ 107,1 milhões. A melhora é resul-
tado da maior produtividade, câmbio favo-
rável e eficácia da Companhia. “Em 2014 
também conseguimos reduzir os gastos ad-
ministrativos e realinhar as atividades da 
Iceport, objetivando maior rentabilidade”, 
explica Anderson da Silva Gomes, gerente 
de contabilidade da Portonave. 

Lucro do 
Terminal cresce 

24% em 2014

Nossa Praia
Os alunos e os funcionários da Prefeitura assistiram a apresentações sobre o projeto 
de recuperação da praia de Navegantes nas últimas semanas. O objetivo é explicar 
como será feita a recuperação da restinga e do ecossistema local. 

Números positivos são reflexo do aumento da produtividade

Portonave adere ao Programa Trabalho Seguro
A Portonave é o primeiro Terminal Portu-
ário de Santa Catarina a aderir ao Progra-
ma Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, criado pelo Tribunal Superior do 
Trabalho e pelo Conselho Superior da Justi-
ça do Trabalho para estimular a execução de 
projetos voltados à prevenção de acidentes 
de trabalho. 

Para o desembargador do Tribunal Regional 
do Trabalho da 12ª Região, Amarildo Carlos 
de Lima, responsável pela implantação do 
programa em Santa Catarina, o principal 
objetivo é contribuir para a diminuição do 
número de acidentes de trabalho. “São regis-
trados cerca de 700 mil acidentes de traba-
lho por ano no Brasil. Temos que investir em 
prevenção”, alerta o magistrado. 

Programa busca reduzir os acidentes de trabalho
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Concurso de Desenho e Redação da Volvo 
registra mais de 8 mil participantes

O país está ganhando ingresso definiti-
vo no roteiro da regata mais tradicional 
do mundo. A Volvo Ocean Race começou 
no dia 3 de abril em Itajaí, única para-
da da competição na América do Sul, e, 
para tirar o máximo proveito da expe-
riência, o Comitê de Sustentabilidade 
da Volvo Ocean Race, em parceria com 
a Portonave, promoveu o Concurso de 

Desenho e Redação em 30 escolas de 
Navegantes. 

O concurso premiou as melhores redações 
e desenhos sobre o tema “O que Navegan-
tes tem a ver com a Volvo Ocean Race – As 
lições de sustentabilidade para a cidade”. 
Cada escola fez uma pré-seleção dos tra-
balhos entregues e inscreveu quatro traba-

lhos por unidade. Desta forma, foram para 
a segunda etapa 110 desenhos de alunos do 
1º ao 4º ano e 48 redações de estudantes do 
5º ao 9º ano. Os melhores trabalhos foram 
publicados em um jornal especial e os au-
tores poderão conhecer de perto os veleiros 
participantes da regata. As escolas dos alu-
nos vencedores receberão a visita de vele-
jadores para um bate-papo com os alunos.

Participaram do concurso 30 escolas de Navegantes

A Portonave sediou, em março, o 
Curso Básico de Certificação Fi-
tossanitária do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), que reuniu 23 fiscais de 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Paraná, São Paulo, Pará, Amapá, 
Rondônia e Amazonas. A certifica-
ção fitossanitária é indispensável 
para as mercadorias exportadas.

MAPA 
realiza curso 
na Portonave 
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NASCIMENTO
Edinéia Maciel Machado (Contabilidade) 
e André Luiz Provin Machado 
(Operacional) foram pais de Guilherme 
Maciel Machado em 27/02/2015
 
Amy Elizabeth Pierre (Diretoria) foi mãe 
de Isabella Pierre Seara em 08/02/2015 

Thais Pereira da Silva (Adolescente 
Aprendiz RH) foi mãe de Arthur Pereira 
da Silva em 28/01/2015 

  
CASAMENTO
Lucas de Souza Martins (Operacional) 
casou-se com Indianara Aparecida 
Souza de Santana em 23/02/2015

Marcio Trocate da Cunha (Operacional) 
casou-se com Caciara Medeiros Corrêa 
em 12/02/2015 
 

FORMATURA
Adriano Imroth (Operacional) formou-
se Tecnólogo em Comércio Exterior em 
31/01/2015 

Diego Carlos Massacoti (Operacional) 
concluiu a Pós-Graduação em Gestão 
Estratégica de Pessoas em 28/01/2015

DATAS ESPECIAIS - RH

Aniversariantes do mês de fevereiro

PAPO EXPRESS
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No mês de março, com a presença do gover-
nador Raimundo Colombo, tivemos a assina-
tura da ordem de serviço para a execução das 
obras da nova bacia de evolução e adequação 
do canal de acesso ao Complexo Portuário de 
Navegantes e Itajaí. Esta obra, quando con-
cluída, permitirá que possamos operar navios 
de maiores dimensões do que os que operamos 
atualmente. Com infraestrutura de acesso 
adequada e a ampliação da área do Terminal, 
temos condição de avançar e nos mantermos 
competitivos. A inovação e o investimento em 
infraestrutura vêm transformando a ativida-

Auditores internos promovem 
melhoria contínua do SGI

Responsáveis por observar, analisar e regis-
trar evidências sobre o controle e cumpri-
mento das normas e procedimentos do siste-
ma de gestão durante as auditorias internas 
do Sistema de Gestão Integrado (SGI), os 
auditores internos possuem um importan-

te papel na empresa. Para exercer essa 
função, é necessário ter Ensino Médio 
completo, aprovação em curso de auditor 
interno e de interpretação das normas a 
serem auditadas (ISO 9001, ISO 14001 ou 
OHSAS 18001). 

A participação é voluntária e fundamen-
tal para o processo de auditoria e para a 
melhoria contínua do SGI. Na Portonave, 
atuam como auditores internos Alexsandra 
Marques, Carlos Machado, Deise Bueno e 
Tarsis Pereira.

de portuária nos últimos anos. Mas, é a visão e 
a atitude da equipe que definem a posição das 
empresas no mercado. 

Estratégia e visão nos ajudarão a romper 
barreiras, aproveitar oportunidades e cres-
cer neste relevante e competitivo setor da 
economia. Orientados pelos nossos valores 
e com a dedicação de uma equipe formada 
por profissionais com diversidade de estilos 
e experiência, nos qualifica a responder com 
agilidade e eficiência às demandas do merca-
do. Nos habilita a estruturar e desenvolver 

Osmari de Castilho Ribas é diretor-superintendente administrativo da Portonave

uma empresa com cultura de qualidade e 
eficiência, perseguindo melhores resultados. 

Boa leitura a todos.
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Embaixadora do Objetivo do Milênio 
ODM 7 – Qualidade de Vida e Res-
peito ao Meio Ambiente, a Portona-
ve recebeu, na tarde de 16 de mar-
ço, representantes das instituições 
embaixadoras dos Objetivos para o 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
A reunião entre os representantes 
discutiu e fortaleceu os compromis-
sos estabelecidos na declaração dos 
ODM, uma espécie de plano para 
um futuro melhor, que prevê avan-
ços mensuráveis nas áreas mais crí-
ticas do desenvolvimento humano. 

O encontro na Portonave reuniu re-
presentantes da Tractebel Energia, 
Unimed, Eletrosul, Univali (Univer-
sidade do Vale do Itajaí) e Facisc 
(Federação das Associações Empre-
sariais de Santa Catarina). 

Portonave sedia encontro dos  
embaixadores dos ODM

Doação de leite em pó beneficia creches de Navegantes

A Portonave e a Prefeitura de Navegantes 
entregaram para quatro creches munici-
pais as 680 latas de leite em pó que foram 
doadas pelos competidores no momento da 

inscrição na 7ª Corrida Rústica de Praia – 
Portonave de Navegantes. As latas foram 
distribuídas entre os Centros Municipais 
de Educação Infantil Bruce Cranston Kay, 

As 680 latas de leite serão usadas na alimentação de 550 crianças

Atualmente, 170 instituições participam dos ODM em Santa Catarina

Professora Nerozilda Pinheiro Ferreira, 
Professor José dos Passos Lemos e Profes-
sora Maria Carlota Vieira. Cerca de 550 
crianças de 0 a 5 anos de idade foram be-
neficiadas com as doações. 

O Centro Municipal de Educação Infan-
til Bruce Cranston Kay recebeu 220 la-
tas de leite em pó. “Nossas crianças fa-
zem quatro refeições por dia na creche e 
precisam de leite para crescer com saúde 
e bem nutridas”, explica Keila Fernan-
des, secretária da creche. No Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil Professora 
Maria Carlota Vieira o leite é oferecido 
aos 45 alunos duas vezes por dia. “Doa-
ções desse tipo são fundamentais para 
as crianças”, comenta a diretora Ângela 
Ramos Lima.

Para o diretor-superintendente adminis-
trativo da Portonave, Osmari de Castilho 
Ribas, a ação é importante para o desen-
volvimento e crescimento das crianças e 
ajuda a sensibilizar a população para do-
ações como esta. “As latas de leite foram 
doadas pelos competidores da Corrida Rús-
tica de Praia para mostrar que o foco prin-
cipal não é a vitória, mas a solidariedade”, 
ressalta Castilho. 
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Abertas as 
inscrições para  
o Concurso de 

Poesia Portonave
O Instituto Portonave e o Instituto Caracol 
vão ajudar os jovens poetas de Navegantes 
a escrever uma nova história. Estudantes 
da rede pública e particular da cidade po-
dem participar do Concurso Escolar de Po-
esia Portonave. A premiação é dividida em 
quatro categorias: 6º e 7º anos; 8º e 9º anos; 
Ensino Médio; e alunos da Apae.

“O objetivo do concurso é sensibilizar os 
alunos sobre a importância da cultura, do 

www.twitter.com/portonave    

www.facebook.com/portonave

Este informativo é uma publicação da Portonave
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Expediente

Projeto Onda capacita estudantes de Pedagogia

O Projeto Onda está crescendo e, para aten-
der as novas turmas deste primeiro semestre 
de 2015, além dos voluntários da Portonave, 
conta com mais de 50 formadores – estu-
dantes de Pedagogia da Faculdade Sinergia 

– para compartilhar conceitos de cidadania e 
ética nas escolas. 

Neste semestre todas as turmas de 3° ano 
das escolas municipais de Navegantes estão 

participando do projeto. “Desenvolvemos o 
Projeto Onda em cinco escolas de 2013 a 
2014 e, devido ao impacto percebido no com-
portamento das crianças, várias escolas nos 
pediam para participar. Então firmamos 
uma parceria com a Secretaria de Educação 
de Navegantes e Faculdade Sinergia para 
atuação em todas as escolas. Com a adesão 
dos formadores conseguimos abranger um 
número maior de crianças. Hoje são 16 es-
colas participantes, 42 turmas e cerca de 
1.050 alunos sendo formados ‘Oficiais do 
Bem’”, comemora Ellen Infante, coordena-
dora do projeto. 

Nas aulas, ministradas semanalmente, são 
abordados valores como respeitar e com-
preender as diferenças, valorizar o próxi-
mo, preservar a natureza, trabalhar em 
equipe, compreender seu papel na socieda-
de, entre outros.

Neste semestre todas as escolas de Navegantes estão participando do projeto 

conhecimento e da leitura, estimulando os 
jovens a darem vida à sua imaginação por 
meio da escrita”, explica Tairine Trainotti, 
analista da área de Comunicação Corporati-

va e Responsabilidade Social da Portonave. 
As inscrições devem ser feitas nas próprias 
escolas até o dia 19 de junho. Uma equipe 
de jurados vai avaliar todas as poesias.
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