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Noite Cultural no Porto Itapoá reúne mais de 350 pessoas

N

a úl ma sexta-feira (18/12),
aproximadamente 350 itapoaenses
es veram no Porto Itapoá para
pres giar a Noite Cultural do Terminal.
O evento, que nha como obje vo
proporcionar cultura e lazer para os
moradores da cidade, contou com a
apresentação de três projetos
incen vados pela Lei Federal de
Incen vo à Cultura (conhecida como Lei

Rouanet), que foram elaborados e
coordenados pela Escola de Música
Tocando em Frente.
A Orquestra Prelúdio, de Joinville,
apresentou os Clássicos da Música no
Presente; o Coral Vozes da Babitonga
emocionou com sua apresentação
Acalantos de Belém; e o Sarau Trio
encerrou a belíssima noite com Música
Instrumental Brasileira.

Números do Porto
Itapoá em
Novembro/2015

27.774
contêineres
movimentados

51
navios recebidos

23.271
VI edição da Feira de Artesanato do Farol acontece nos
meses de dezembro e janeiro

T

odos os itapoaenses e turistas que
visitam a cidade estão convidados a
visitar a Feira de Artesanato do Farol,
apoiada pelo Porto Itapoá, que está em
sua sexta edição. A Feira comercializa
produtos artesanais elaborados com
couro de peixe, raízes e sementes, além

de ar gos com reciclagem, tricô, crochê,
troncos decorados e tecelagem em
taboa.
A feira ocorrerá até o mês de fevereiro,
todos os dias da semana, das 9h às 19h,
na ACOPOF (Associação Comunitária do
Pontal e Figueira do Pontal).

transações
nos gates

66,50
MPH (Movimentos
por hora / navio)

Porto Itapoá é vencedor do Prêmio "Ser Humano",
concedido pela ABRH/SC

N

o último dia 19, o Porto Itapoá foi
anunciado como o vencedor da
edição 2015 do Prêmio "Ser Humano",
concedido anualmente pela Associação
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH),
Seção de Santa Catarina, nas categorias
"Pessoas" e "Meio Ambiente". O prêmio
ABRH/SC é destinado às empresas que se
destacam em projetos socioambientais. O
projeto "Porto Itapoá e o resgate da
iden dade local, uma preparação para o
mundo globalizado", é de autoria da
oceanógrafa Giseli Aguiar de Oliveira
Fernandes, em conjunto com o
engenheiro ambiental Chris ano José de
Anhaia Pereira. O trabalho revela como o
terminal, inaugurado em junho de 2011,
desenvolveu, desde a sua implantação,
ações e programas que viessem a garan r
o fortalecimento da iden dade local, a
valorização dos patrimônios culturais e
naturais e a capacitação proﬁssional da
população sob a sua área de inﬂuência

por meio de cursos e outras inicia vas. A
cerimônia de premiação ocorreu em
Tubarão/SC. Para o presidente do Porto
Itapoá, Patrício Jr, essa premiação é um
reconhecimento ao esforço empreendido
para que o terminal operasse integrado à
comunidade, com responsabilidade social
e ambiental. Um Porto que projeta a
ampliação de suas operações e já ﬁgura
entre os maiores movimentadores de
carga do País precisa ter em seu DNA a
preocupação com o meio ambiente, em
seus mais variados níveis: sociais,
ecológicos e econômicos. O
reconhecimento é a conﬁrmação dessas
premissas, que estão presentes no dia a
dia do Porto Itapoá desde sua concepção.
Crescer de forma sustentável, valorizando
e trabalhando para o equilíbrio do meio
ambiente é o desaﬁo de nosso tempo.
Acreditamos que, com este prêmio,
estamos no caminho certo", aﬁrmou
Patrício Jr.

Novembro Azul é
marcado no Porto
Itapoá

O

mês de novembro é
marcado pela
conscien zação a respeito das
doenças masculinas,
especialmente na prevenção e
no diagnós co precoce do
câncer de próstata. No úl mo
dia 27/11, os colaboradores
se reuniram para registrar
com uma foto, o Novembro
Azul no Terminal. Entre as
ações, exames gratuitos
também foram
disponibilizados aos
colaboradores homens acima
de 40 anos.

Apoie esta ideia!
Realize o exame e
previna-se contra
o câncer de próstata.

Operação simultânea de 3
navios foi realizada em
novembro, no Porto Itapoá

N

o úl mo dia 09 de novembro,
aconteceu a operação simultânea
de 3 navios no Porto Itapoá: O San
Alvaro, do Armador Hamburg Sud; o
navio Mapocho, da Hapag Lloyd; e o
Aliança Santa Fé, da Aliança.
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Programação de Navios no Porto Itapoá
NAVIO

ARMADOR

COMPRIMENTO (M)

PREVISÃO DE CHEGADA

UASC TABUK - 545E

UASC

299

27/12/2015 - 4h

CHRISTMAS ISLAND - 77S

ALIANCA

208

28/12/2015 - 6h

MONTE CERVANTES - 68N

HAMBURG SUD

272

28/12/2015 - 7h

SAN ALVARO - 76N

HAMBURG SUD

186

28/12/2015 - 21h

CAP SAN LORENZO - 549N

HAMBURG SUD

333

29/12/2015 - 10h

MSC SHENZHEN - 552A

MSC

299

29/12/2015 - 13h

MSC CORUNA - 552R

MSC

270

30/12/2015 - 11h

SAN ANDRES - 27N

HAMBURG SUD

186

30/12/2015 - 21h

MAPOCHO - 276W

HAPPAG LLOYD

168

31/12/2015 - 16h

VENEZIA - 8N

HAPPAG LLOYD

274

01/01/2016- 5h

FERNAO DE MAGALHAES - 23N

ALIANCA

228

01/01/2016- 21h

CCNI ARAUCO - 546E

HAMBURG SUD

299

03/01/2016 - 4h

ALIANCA SANTOS - 100S

ALIANCA

208

04/01/2016 - 6h

MONTE VERDE - 62N

HAMBURG SUD

272

04/01/2016 - 7h

ALIANCA SANTA FE - 21S

ALIANCA

162

04/01/2016 - 22h

CAP SAN AUGUSTIN - 550N

HAMBURG SUD

333

05/01/2016 - 10h

MSC MADRID - 553R

MSC

270

06/01/2016 - 11h

MSC GENEVA - 553R

MSC

283

06/01/2016 - 16h

MSC ARICA - 551R

MSC

299

06/01/2016 - 16h

MONTE AZUL - 69N

HAMBURG SUD

272

07/01/2016 - 17h

TUCAPEL - 549E

NYK

299

08/01/2016 - 5h

BARRY - 171W

ALIANCA

220

08/01/2016 - 7h

AMERICO VESPUCIO - 23N

ALIANCA

228

08/01/2016 - 21h

SAN VICENTE - 547E

HAMBURG SUD

299

10/01/2016 - 4h

CHRISTMAS ISLAND - 78S

ALIANCA

208

11/01/2016 - 6h

MONTE ALEGRE - 67N

MSC

272

11/01/2016 - 12h

CAP SAN ANTONIO - 551N

HAMBURG SUD

333

12/01/2016 - 10h

MSC LAUSANNE - 601R

MSC

283

13/01/2016 - 16h

RIO NEGRO - 550N

HAMBURG SUD

286

14/01/2016 - 7h

TABEA - 8N

HAPPAG LLOYD

276

14/01/2016 - 17h

TEMPANOS - 550E

HAPPAG LLOYD

299

15/01/2016 - 5h

NORASIA ALYA - 273W

HAPPAG LLOYD

220

15/01/2016 - 7h

VICENTE PINZON - 13N

ALIANCA

254

15/01/2016 - 21h

CAP SAN VICENT - 548E

HAMBURG SUD

333

17/01/2016 - 4h

ALIANCA SANTOS - 101S

ALIANCA

208

18/01/2016 - 6h

MONTE OLIVIA - 65N

MSC

272

18/01/2016 - 7h

ALIANCA SANTA FE - 22S

ALIANCA

162

18/01/2016 - 22h

CAP SAN MALEAS - 552N

HAMBURG SUD

333

19/01/2016 - 10h

MSC BARCELONA - 602R

MSC

270

20/01/2016 - 17h

MONTE ACONCAGUA - 64N

HAMBURG SUD

272

21/01/2016 - 17h

CAROLINA STAR - 275W

HAPPAG LLOYD

243

22/01/2016 - 7h

CAP SAN LAZARO - 549E

HAMBURG SUD

333

24/01/2016 - 4h

CHRISTMAS ISLAND - 79S

ALIANCA

208

25/01/2016 - 6h

CAP SAN MARCO - 553N

HAMBURG SUD

333

26/01/2016 - 10h

MSC LETIZIA - 603R

MSC

299

28/01/2016 - 7h

MSC VIGO - 603R

MSC

270

28/01/2016 - 7h

MONTE ROSA - 61N

HAMBURG SUD

272

28/01/2016 - 17h

4

Programa de Monitoramento da Qualidade das
Águas e dos Sedimentos

O

obje vo deste programa é
monitorar a qualidade das águas e
dos sedimentos na área de inﬂuência do
Terminal para que se possa iden ﬁcar
as alterações geradas pelas a vidades
associadas à operação do Porto Itapoá.
As amostras são coletadas a cada três
meses nos sete pontos estabelecidos:
no canal de acesso ao Terminal, na sua
bacia de evolução e nas áreas do
entorno. A coleta das amostras requer
cuidados especiais durante a
amostragem, por isso os procedimentos
de coleta e conservação das amostras
de água obedecem os padrões técnicos
para evitar a contaminação das mesmas.
Para a coleta de amostras de água são
u lizados frascos e garrafas coletoras
com capacidade máxima de 1.000 litros,
sendo que algumas análises são
realizadas no próprio local da coleta,

com a u lização de um equipamento
especíﬁco que permite que o resultado
saia no mesmo instante. As amostras
dos sedimentos são coletadas com o
auxílio de uma concha ou draga
amostradora po Van Veen, este
equipamento coleta areia, lodo e
demais materiais sólidos do fundo da
baia, nos pontos de amostragem. Após a
coleta, as amostras são armazenadas em
frascos plás cos ou de vidro e
acondicionadas em uma caixa térmica
com gelo, para transporte até o
laboratório externo, contratado para
realizar a análise. O resultado das
análises laboratoriais é avaliado pela
equipe de Meio Ambiente do Porto
Itapoá, juntamente com a consultoria
contratada e é disponibilizado a cada
seis meses para os órgãos intervenientes
(IBAMA) através de relatórios.

Troféu de
Responsabilidade
Social

N

o mês de novembro, o
Porto foi anunciado como o
vencedor do Troféu
Responsabilidade Social
(Destaque), conferido pela
Assembleia Legisla va de Santa
Catarina. Itapoá venceu na
categoria empresa de grande
porte do segmento
comércio/serviço/turismo,
recebendo ainda a Cer ﬁcação
de Responsabilidade Social do
Poder Legisla vo catarinense. A
premiação foi entregue em
cerimônia na Assembleia no dia
9/11.

Informa vo dirigido aos públicos de relacionamento do Porto Itapoá
Equipe de Comunicação Corpora va do Porto Itapoá
Este informa vo faz parte da condicionante da licença de Operação – LO 1030/2011, e suas re ﬁcações,
em conformidade com as normas do item 5.3 do Anexo da Instrução Norma va do IBAMA nº 02/2012.
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Entre em contato conosco: 47 3443-8500

