Data

02/06/2010

17/12/2010

16/01/2011

17/01/2011

Veículo

Titulo Matéria

Site Porto Itajaí

Diretoria de
Integração
Portuária vai
mediar
discussões
relacionadas ao
serviço de
Dragagem

Site Porto Itajaí

Garantido
Recursos para
Dragagem de
Aprofundamento
no Complexo
Portuário de
Itajaí

Diarinho

Dragagem do
Itajaí Açu
começa em
Março

Revista Portuária

Dragagem de
aprofundamento
do porto de
itajaí começa até
Março

Começa em
março a
dragagem de
aprofundamento
do rio Itajaí Açu

17/01/2011

Manchete do Vale

28/01/2011

Site Porto Itajaí

Ministro Anucia
Dragagem

30/01/2011

Diarinho

Assinada
Primeira Ordem
de Serviço para

Assunto
À parir de então,
caberá ao Diretor
de Integração
Portuária Saul
Airoso, passar as
informações
relacionadas à
dragagem do rio
Itajaí-Açú, a
montante do
Porto, para
entidades e
demais empresas
intereçadas.
A empresa
vencedora para
realizar a
dragagem é a Jan
De Nul do Brasil
Dragagem Ldta
com o valor de R$
55 milhões
Diretor Técnico do
Porto, afirma que
o serviço de
dragagem comece
em março e
termine no tempo
esperado.
Foi confirmado
para até o dia 31
de março o início
da esperada
dragagem de
aprofundamento
do complexo
portuário
O diretor da
empresa Jan De
Nul do Brasil
Dragagem, deu a
garantia que o
equipamento está
em Itajaí até o final
de março
Leônidas Cristino,
assinou na manhã
de hoje a Ordem
de Serviço para a
mobilização do
equipamento que
irá realizar a
dragagem de
aprofundamento
do canal de
acesso ao porto
O ministro dos
Portos assinou na
manhã desta sexta

Gratuito

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

dragagem

31/01/2011

Revista Portuária

Ministro
anuncia
dragagem

31/01/2011

Guia Marítimo

Itajai garante
recursos para
dragagem

08/02/2011

Web Trampo

SEP aprovra
dragagem em
Itajaí

Revista Portuária

Governador fala
sobre a
importância do
Complexo
Portuário de
Itajaí para o
Itajaí

24/03/2011

24/03/2011

Revista Portuária

24/03/2011

Diário da Cidade

Ministro dos
Portos assina
ordem de
serviço para
dragagem de
aprofundamento
no Complexo
Portuário do
Itajaí

Draga

feira a ordem de
serviço para o
serviço de
dragagem
Segundo o
Ministro, a ordem
de serviço para
início das obras,
deverá ser
assinada por ele,
em Itajaí, em
meados de
fevereiro.
Porto de Itajaí
garantiu os
recursos
necessários para a
dragagem de
aprofundamento.
Ministro da SEP
assinou a ordem
de serviço para o
contrato da equipe
que realizara a
dragagem
O governador
Raimundo
Colombo
acompanhou
nesta sexta-feira,
17, a
assinatura da
ordem de serviço
da ampliação do
calado da bacia de
evolução
do Complexo
Portuário de Itajaí
O ministro chefe
da Secretaria de
Portos da
Presidência da
República (SEP),
Leônidas Cristino,
assinou nesta
sexta-feira a
ordem de serviço
para a dragagem
de
aprofundamento
dos canais de
acesso e bacia de
evolução do
Complexo
Portuário do Itajaí
A draga Charles
Darwin chegou ao
porto pela sexta
feira.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

28/03/2011

Diário
Catarinense

Dragagem

28/03/2011

Diarinho

Porto de Itajaí

29/03/2011

Diarinho

Draga ta
“trampando”

30/03/2011

Diário da Cidade

Dragagem

30/03/2011

Portos e Navios

Inicia Dragagem
do Rio Itajai-Açu

30/03/2011

30/03/2011

Aderbal Machado

InterMake

Começou
dragagem do
Porto de Itajaí

Iniciada a
dragagem de
aprofundamento
no Complexo
Portuário do
Itajaí

08/04/2011

A tribuna

Porto de Itajaí
participou da
INTERMODAL
SOUTH
AMERICA

08/04/2011

Rota Catarinense

Ayres
Recepciona
Ministro

A draga iniciou os
trabalhos na sexta
feira.
O ministro assinou
a ordem de
serviço em
solenidade no
auditório do porto
de Itajaí
Já começou os
serviços de
dragagem de
aprofundamento
dos canais de
acesso e baía de
evolução do
complexo
portuário
“peixeiro”
Charles Darwin já
está em atividade.
As obras de
dragagem para
ampliar o canal de
acesso e bacia de
evolução do
complexo
portuário do Rio
Itajaí-Açu para 14
metros iniciaram
na última sextafeira, dia 25
Iniciou da tarde de
sexta-feira, 25, os
serviços de
dragagem de
aprofundamento
dos canais de
acesso e bacia de
evolução do
Complexo
Portuário do Itajaí
Iniciou na tarde de
sexta os serviços
de dragagem de
aprofundamento
dos canais de
acesso e bacia de
evolução do
Complexo
Portuário do Itajaí
Porto de Itajaí
participou da maior
feira de
logística/comex do
sul da América
O ministro da SEP
visitou o estande do
Porto de Itajaí na
INTERMONDAL

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

08/04/2011

Diarinho

Abraço do
Ministro

12/04/2011

Diário Catarinense

Itajaí projeta
marina de R$35
mil

Diário
Catarinense

Cada metro faz
diferença

12/04/2011

Diarinho

Assinada ordem
de serviço para
construir vila
olímpica da
regata Volve
Ocean Race

12/04/2011

Diário da Cidade

Cabotagem da
Login faz
primeira escala

12/04/2011

Diário da Cidade

Iniciam obras da
Vila da Regata

11/04/2011

Diarinho

Porto 1

11/04/2011

Diarinho

Terminal de
Itajaí rouba linha
de cabotagem
do porto de
imbituba

10/04/2011

Diário da Cidade

Intermodal 2011
supera
expectativas

12/04/2011

O ministro da SEP
visitou o estande do
Porto de Itajaí na
INTERMONDAL
O Porto está
lançando até julho o
edital para licitação
da Marina

A dragagem
para 14 metros
do rio itajai açu
fará com que
cada navio
aumente sua
capacidade em
até 600
conteineres
Porto informou
que serão
gastos R$4,5
milhões na
revitalização da
área da vila
Porto de Itajaí
recebeu na
ultima sexta feira
o primeiro navio
de cabotagem
da linha Login
Cerca de R$ 4
milhões serão
investidos no
espaço ao lado
do centreventos
Porto de Itajaí
prorrogou pro
mais 3 meses o
contrato com a
FIPE
O porto de itajai
começou a
operar a linha de
cabotagem
Login que
anteriormente
atracava em
imbituba
O grande
numero de
visitantes na
Intermodal
South América
superou as
expectativas
para a feira

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

A temporada de
cruzeiros
2011/2012 começa
em novembro e 31
navios já estão
confirmados
A dragagem do
rio itajai açu para
14 metros fará
com que cada
navio aumente
em ate 600
contêineres sua
capacidade de
carga..
O Porto está
lançando até julho
o edital para
licitação da Marina
Ficou em 11% o
aumento na
movimentação de
cargas do porto de
itajai no primeiro
trimestre
Porto de Itajaí
recebeu na ultima
sexta feira o
primeiro navio de
cabotagem da
linha Login
Porto de Itajaí
recebeu na ultima
sexta feira o
primeiro navio de
cabotagem da
linha Login
Porto de Itajaí
recebeu na ultima
sexta feira o
primeiro navio de
cabotagem da
linha Login

Diário da
Cidade

Expectativa de 50
mil turistas

12/04/2011

Portos e
Navios

Com
infraestrutura
renovada porto de
Itajaí pode dobrar
capacidade

12/04/2011

Portos e Navios

Itajaí projeta
marina de R$35 mil

12/04/2011

Santos Modal

Porto de Itajaí tem
aumento de 11%
no primeiro
trimestre

12/04/2011

Informativos
dos Portos

Cabotagem da
Login faz primeira
escala

12/04/2011

Jornal dos
Bairros

Cabotagem da
Login faz primeira
escala

12/04/2011

LogWeb

Cabotagem da
Login faz primeira
escala

JusBrasil

Começa a
contagem
regressiva para a
Etapa Itajaí da
Volvo Ocean Race

Falta 359 dias para
o inicio da Etapa
Itajaí da Volvo
Ocean Race

Sim

Porto de Itajaí
inicia replantio de
figueiras

Porto de Itajaí
transplantou para o
Parque Municipal do
Agricultor Gilmar
Graff, na comunidade
rural de Baia. O
transporte das
árvores e respectivo
replantio estão
programados para

Sim

10/04/2011

12/04/2011

15/04/2011

Site Porto de
Itajaí

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

esta sexta-feira

19/04/2011

Diarinho

Árvores têm novo
local

22/04/2011

Diarinho

31 Escalas já estão
definidas

02/05/2011

Site Porto de
Itajaí

Descaso da
comunidade
compromete a
navegabilidade e
preservação do Rio
Itajai-Açu

04/05/2011

Jornal do Santa

Nós jogamos este
lixo no rio

04/05/2011

Diarinho

Diarinho
acompanha dia de
faxina no rio

04/05/2011

Diário da
Cidade

Complexo náutico
e Ambiental é
apresentado

05/05/2011

Economia e
Negócios

Itajaí reúne, nesta
semana, dirigentes
de todos os portos
brasileiros

Portos e Navios

Radiografia do
descaso:
dragagem do canal
de acesso do porto
de Itajaí recolhe 60
toneladas de lixo

05/05/2011

As árvores
retiradas dos
canteiros em frente
ao porto de itajaí
foram replantadas
no Parque
municipal do
Agricultor
Temporada
2011/2012 de
transatlânticos em
Itajaí começa em
novembro deste
ano
Mais de mil metros
cúbicos de
resíduos sólidos
foram retirados do
fundo do rio ItajaíAçu pela draga
Charles Darwin em
pouco mais de um
mês de serviços
A cada dois dias,
draga da empresa
belga retira cerca
de 60 toneladas de
sujeira do rio
O trabalho da
draga belga
Charles Darwin
que faz limpeza do
rio itajai açu foi
acompanhado pela
imprensa
O Diretor
Administrativo
Financeiro do
Porto de Itajaí
apresentou o
projeto do
Complexo Náutico
na Rio Boat Show
2011
O Complexo
Portuário do Itajaí
sedia nesta
semana a terceira
reunião do ABEPH
deste ano
São
surpreendentes 60
toneladas de lixo –
pneus, ferragens e
restos de móveis,
fogões e
geladeiras –
retiradas a cada
dois dias do fundo

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

05/05/2011

12/05/2011

Jornal das
praias

Porto de Itajaí
realiza serviços de
limpeza nas praias

Economia e
Negócios

Complexo do Itajaí
registra aumento
de 15% nas
operações do
quadrimestre

Site Porto de
Itajaí

Porto de Itajaí é
parceiro na
realização da XVI
Semana do Meio
Ambiente

13/05/2011

A tribuna

Dirigentes dos
principais portos
brasileiros se
encontram em
Itajaí

26/05/2011

Site Porto de
Itajaí

XVI Semana do
Meio Ambiente

26/05/2011

A Notícia

Náutica

27/05/2011

Diário da
Cidade

Píer Turístico em
Obras

13/05/2011

do rio.
Diariamente, uma
equipe de oito a
dez pessoas,
denominada
Equipe Praia
Limpa, percorre
cerca de vinte
quilômetros para
fiscalizar e limpar
as prais de Itajaí e
Navegantes
O Complexo
Portuário do Itajaí
chegou ao final de
abril com um total
de 422 escalas
operadas e 303,85
mil TEUs
movimentados
A
Superintendência
do Porto de Itajaí e
a APM Terminals
Itajaí são parceiros
da Fundação do
Meio Ambiente de
Itajaí (Famai) na
realização da XVI
Semana do Meio
Ambiente, de 1º a
05 de junho
Porto de Itajaí
recebeu os
integrantes da
ABEPH para
realizar uma
reunião com pauta
no CONAMA
De 30 de maio a
04 de junho
acontece a
Semana do Meio
Ambiente
O projeto do
Complexo Náutico
e Ambiental do
Saco da Fazenda
está em fase de
licenciamento
ambiental
Visando melhoria
da infraestrutura do
píer para a
temporada
2011/2012, o Porto
de Itajaí está
investindo mais de
R$1 milhão nas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

A tribuna

Segunda-feira
começa a Semana
do Meio Ambiente

Jornal dos
Bairros

Um trabalhador
morreu na
madrugada deste
domingo no Porto
de Itajaí

Portos e Navios

Itajaí terá novo
terminal para
Cruzeiros até
Outubro

02/06/2011

Prefeitura de
Itajaí

Mutirão deve reunir
centenas de
voluntários neste
sábado para
limpeza do Saco
da Fazenda e
Praias

02/06/2011

Diário da
Cidade

Saco da Fazenda e
Praias recebem
mutirão no sábado

07/06/2011

Revista
Portuária

Porto Inaugura em
junho as obras de
modernização do
sistema viário

07/06/2011

Diário da
Cidade

Sistema Viário
Novo

17/06/2011

A Tribuna

Entrega do Selo
Social

24/06

A Tribuna

Edial para a
Construção do

27/05/2011

31/05/2011

01/06/2011

obras.
Com o tema
“Educação
Ambiental:
Começando pela
nossa Casa” inicia
na próxima
segunda-feira a
XVI Semana do
Meio Ambiente
O acidente
aconteceu durante
o empilhamento de
contêineres no
berço um, que é
administrado pela
APM Terminals.
Até Outubro, o
Porto de Itajaí, no
litoral catarinense
terá um novo
Terminal de
Cruzeiros
Marítimos
A Semana do Meio
Ambiente de Itajaí
encerra no próximo
sábado (04) com
um grande mutirão
de limpeza e
recuperação do
Saco da Fazenda e
das praias da
Atalaia, Geremias
e Cabeçudas
Um grande mutirão
de limpeza e
recuperação do
Saco da Fazenda e
das praias
Atalaias, Geremias
e Cabeçudas ira
acontecer no
próximo sábado.
O Porto inaugura
no dia 13 de junho
a modernização do
sistema viário de
acesso aos Gates
Porto inaugura
ainda este mês as
obras de
modernização
Foi realizado na
ultima quarta feira
na Sociedade
Guarani, a entrega
do Selo Social.
O edital de
licitação para a

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Complexo Náutico
será lançado hoje

Click RBS

Consulta
identificara
interesse na obra
da Marina

Santa

Consulta
identificara
interesse na obra
da Marina

29/06

Click RBS

Porto de Itajaí
realiza Simulado
ambiental nesta
quarta

29/06

Acontecendo
Aqui

Lançado PMI do
Complexo náutico
e Ambiental de
Itajaí

02/07

Diário da
Cidade

Dragagem acirra
disputa entre
Portos

29/07

Diário da
Cidade

Formaçao Rochosa
atrapalha
dragagem

Giro
Catarinense

Porto desenvolve
ação no Dia
Nacional de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho

29/07/11

A tribuna

Porto desenvolve
ação no Dia
Nacional de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho

13/08/11

Diario da
Cidade

Charles Darwin
deixa Itajai

13/08/11

Diário da cidade

Obras da race
Village

28/06

28/06

29/07/11

construção do
Complexo Náutico
e Ambiental de
Itajaí, será lançado
hoje.
Foi lançado o PMI
para os
interessados na
construção da
Marina
Empresas têm até
24 de julho para
sinalizar
participação no
arrendamento
Foi realizado um
Simulado para
atendimento a
emergências no
porto de itajaí
A Autoridade
Portuária de Itajaí
lançou o PMI do
Complexo Náutico
Devido a
problemas na
estrutura do cais
da Portonave a
dragagem não será
de 14 metros
Mergulhadores
retiraram pedaços
de pedra do fundo
do rio Itajaí-Açu
para análise
Foi realizado na
quarta feira dia
27/07 um evento
alusivo ao Dia
Nacional de
prevenção de
acidentes do
trabalho
Foi realizado na
quarta feira dia
27/07 um evento
alusivo ao Dia
Nacional de
prevenção de
acidentes do
trabalho
Dragagem deve
ser retomada em
meados de
setembro
Começa dia 16/08
as obras p/a
competição:
Construção de
píer,dragagem do

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

17/08/11

Diarinho

Dragagem 1

17/08/11

Diarinho

Dragagem 2

28/08/2011

Diário da
Cidade

30/08/2011

Diário da cidade

Race village

30/08/2011

Diário da cidade

Race village

31/08/2011

Diário da cidade

Race village

01/09/2011

12/09/2011

Diarinho

Diário da cidade

Prazo da
Dragagem

Volvo race village

Resultado positivo
da dragagem

rio e pavimentação
A continuidade do
serviço da
dragagem de
aprofundamento do
rio Itajaí-açu vai
depender de um
aditivo da
sec.especial dos
portos com a
Empresa Belga
Necessidade de
utilizar explosivos
p/ remover a pedra
de 7000 m³ do
fundo do rio. Daí o
aumento dos
custos da obra e a
utilização de
aditivos
O Ministro dos
Portos Leônidas
Cristino garantiu
que a dragagem
está no prazo
correto. A
conclusão será em
novembro de 2011
O outdoor da
contagem
regressiva para a
chegada da volvo
ocean race
apresentou
problemas e foi
desligado
As chuvas tem
atrapalhado as
obras da race
village, mas não
vai atrasar o
término garantiu o
engenheiro
responsável
A Feap abrirá
vagas para cursos
de capacitação
com objetivo de
melhor atender os
turistas e
competidores.
Itajaí espera 150
mil visitantes para
o evento. Durante
a regata haverá
uma exposição e
uma feira náutica.
Ficou evidente que
o resultado da
enchente seria

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

sim

19/09/2011

Diário da
Cidade

Lincença ambiental
FATMA

17/09/2011

Diário da
Cidade

Vila da Regata

20/09/2011

Diário da
Cidade

Nova dragagem

22/9/2011

Diarinho

Volvo Ocean Race

23/09/2011

Diário da
Cidade

Semana da Água
2011

27/09/2011

Diário da
Cidade

Semana da água
2011

outro se não
tivesse sido feita a
dragagem no Itajaí
e parte do Itajaíaçu.
A FATMA deve
publicar no site
oficial a licença
ambienta prévia da
Marina do Saco da
Fazenda
À 200 dias da
maior regata do
mundo, os
operários já estão
construindo o novo
pier

sim

Sim

Com a chegada
Da draga kaishuu
recomeça o novo
trabalho de
aprofundamento do
rio.O canal deve
chegar aos 14
metros em 8
semanas
Chegou em
Alicante na
Espanha o 1ºbarco
a participar da
Regata que terá
inicio dia
29/10/2011. Tem
dois brasileiros na
equipe espanhola
o Team Telefónica
De 26 à 30 de
setembro será
realizada uma
programação de
palestras
educativas
ambientais,
oficinas, e aulas de
vivências com o
tema: RIOS E
REBEIRÕES NÃO
SÃO
LIXÕES.Juntos
nesse projeto
estão o Porto de
Itajai e a Famai.
Na abertura da
semana foi
abordado durante
a palestra um tema
bastante atual. A
necessidade de
cuidarmos e não

sim

Não

sim

Sim

30/09/2011

29/09/2011

A Tribuna

Diário da
Cidade

“navegando com
os mamíferos”

Dragagem

28/09/2011

Gazeta do
Litoral

Semana da Água

29/09/2011

A Tribuna

Regata

1/10/2011

Diário da
Cidade

Dragagem

jogar lixo nos rios e
ribeirões: a
enchente de 8 de
setembro/2011.A
palestra foi
ministrada pelo
Coordenado da
Defesa civil e
Comandante do
7ºBPM.
Alguns alunos da
rede Municipal
foram fazer um
passeio à
Garopaba
conhecer a Baleia
franca e a sua
trajetória pela
Costa Catarinense.
A ação faz parte da
programação da
Semana da Água
coordenada pela
Associação
Náutica e Porto.
A dragagem ainda
não começou
devido à
problemas com a
Receita Federal
Destaca a
programação da
Semana da Água.
A Importância do
serviço da
Dragagem para a
Cidade e a
conscientização de
cada um na
preservação da
água e natureza.
Chega à Alicante
nesta semana mais
três barcos visando
a largada
Depois de 76 dias
parada, a draga
Kaishuu retoma o
trabalho
30/09/2011. A SEP
liberou mais 12 mil
de verba. Pois teve
que ser reavaliado
o contrato devido
as cheias de
setembro, quando
foi depositado um
volume atípico de

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

04/10/2011

Portos e Navios

Dragagem

04/10/2011

Diarinho

Dragagem

07/10/2011

Revista
portuária

Obras no
Molhe/dragagem

07/10/2011

A Tribuna
Itajaiense

Semana da Água

SC news

Itajaí é capa de
revista
especializada em
náutica

15/10/2011

água no calodo do
rio e houve
também
açoriamento.
Jandir Belini e
Antonio Ayres
estiveram em
Brasília para pedir
agilidade ao
processo de
continuidade da
dragagem
Devido a enchente
no mês de
setembro, a
dragagem do rio foi
prejudicada, vai
aumentar o tempo
para ficar pronta
em mais dois
meses. Em vez de
novembro de 2011
vai ficar pronta em
janeiro de 2012.
Na reunião da
ACIN foi
questionado a
demora nas obras
da dragagem, e
como resposta o
superintendente
Antonio Ayres
explicou que está
feito um
realinhamento e
alargamento da
boca da barra por
isso a demora na
finalização, e
também com a
última enchente
teve um novo
acúmulo de
sedimentos.
A Semana da água
finalizou com uma
palestra do
Engenheiro
Químico José
Adriano Kielling do
SEMASA . A
Palestra foi sobre o
sistema de esgoto
sanitário em
execução na
cidade
A Revista Náutica
Sul fala de uma
maneira positiva de
Itajaí, devido ao

Sim

Não

Sim

Não

Sim

26/10/2011

Diário da
Cidade

Programa de
Gestão Ambiental
é modelo

05/11/2011

Diário da
Cidade

Construção da
Marina em Itajaí

10/11/2011

Jornal de
Balneário
Camboriú

Os Portos deverão
se adaptar as
novas regras do
Sistema de Gestão
Ambiental

11/11/11

Aduaneiras

O Porto de Itajaí é
modelo nacional
em Gestão

fato de estarmos
recebendo a Volvo
Ocean Race,
Instalação do
Estaleiro e a futura
construção da
Marina no Saco da
Fazenda. O
Famoso Porto vai
virar também um
Porto Náutico
O sistema de
gestão integrado
do Meio Ambiente,
saúde e Segurança
Ocupacional foi
apresentado
durante a XXI
Cooperaportos em
Paranaguá. O
tema Dragagem
que também está
ligado com Meio
Ambiente, foi
apresentado pelo
Superindendente
Antonio Ayres
O Prefeito deu
autorização para o
processo de
licitação para a
construção da
Marina no Saco da
Fazenda. Saiu a
licença Ambiental
(concedido pela
FATMA), que era o
último documento
que faltava para
iniciar o processo
A partir de 2012 os
Portos deverão ter
um programa de
recuperação de
áreas degradadas
pela ação
Portuária. Todos
os Portos terão
que fazer o
monitoramento
ambiental.
Monitorar
dragagens,
derramamento de
óleo, geração de
resíduos sólidos,e
outros.
O Porto de itajaí é
excelência em
Gestão Ambiental,

Sim

Sim

Sim

Sim

Ambiental

18/11/11

Jornal de
Balneário
Camboriú

Porto de Itajaí é
modelo em gestão
ambiental

29/11/2011

O Santa

MOLHE
Programa de
Domingo

02/12/2011

Blog do Litoral e
clicRBS

Navio de 294
metros faz
manobra no Rio
Itajaí Açu

03/12/2011

O Santa

Navio gigante faz
teste

05/12/2011

Portogente

Good news

17/12/2011

Fiorde News

Porto de Itajaí
promove simulado
ambiental

segundo a ANTAQ
é o único Porto que
tem 100% em
conformidades em
Gestão Ambiental
A afirmação do
gerente de meio
ambiente da
ANTAQ de que o
Porto de Itajaí é o
único Porto
brasileiro em
excelência na
gestão ambiental.
A visitação do
Molhe Norte de
Navegantes, que
passa por
melhorias,
lideradas pelo
Porto de Itajaí, foi
liberada para
visitação no final
de semana
Um teste feito pelo
terminal Portonave,
nesta sexta-feira,
trouxe ao canal de
acesso aos portos
o maior navio já
manobrado na
região.
Expectativa é que
Itajaí e Navegantes
operem navios de
294 metros.
O petista de Itajaí,
Moacir Veiga, usou
o seu microblog
neste domingo (4)
para informar que
foram finalizados
os trabalhos de
dragagem no Porto
de Itajaí, que,
agora, tem canal
de 14 metros.
A
Superintendência
do Porto de Itajaí,
em parceria com a
APM Terminals
Itajaí e OGMO,
realizaram no dia
14 de dezembro de
2011, um Simulado
Ambiental de
acordo com seu
Plano de
Emergência

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

20/01/2012

A Notícia

Náutico

2/01/2012

O Diário da
Cidade

Um ambientalista
mundial

09/02/2012

O Diário da
Cidade, Revista
Portuária
Economia e
Negócios;
Jornal dos
Bairros,
Informativo dos
Portos;
ClicRBS,

“Projetos para
Itajaí” serão
avaliados na
segunda-feira

16/02/2012

Diarinho

Porto de Itajaí é
reconhecido

17/02/2012

Portogente

ANTAQ apresenta
índice de Gestão
Ambiental

individual – PEI e o
Plano de controle
de Emergência
PCE.
A FATMA
concedeu a licença
ambiental prévia
para o Porto de
Itajaí, implementar
em 36 meses, o
complexo náutico e
ambiental
Glam Suba, um
dos coordenadores
da Surfers Raiders
Foudation ficou
impressionado com
a quantidade de
atividades
ecológicas que
serão
desenvolvidas na
Volvo Ocean Race
Meio Ambiente,
cultura e
empreendedorismo
são os principais
temas dos dez
projetos
executados. A
Comissão
Organizadora da
Stopver Volvo
Ocean Race
julgará os projetos.
O Porto de Itajaí
encabeça o
ranking de “Índice
de Qualidade da
Gestão Ambientam
em Portos
Organizados”
apresentado pela
ANTAQ.
O índice de
qualidade
ambiental da Antaq
foi desenvolvido
pelo Centro
Interdisciplinar de
Estudos em
Transportes –
CEFTRU, da
Universidade de
Brasília (UnB), e já
foi testado em 29
portos. Na
avaliação
realizada, Itajaí,
Pecém e Imbituba

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Polo Naval

Programa Porto
Saudável promove
ação para o
Carnaval

23/02/2012

Coppe/UFRJ

Inicia em Maceió
programa para
identificar resíduos
no porto

01/03/2012

Diarinho

Marina de Itajaí
segue no papel

Diarinho

Licitação é
novamente
suspensa e marina
peixeira vai
demorar mais um
pouco pra sair do
papel.

SC News

Modelo de Gestão,
Porto de Itajaí
Conquista o
Prêmio Expressão
de Ecologia

17/02/2012

02/03/2012

02/03/2012

foram os portos
que atenderam ao
maior número de
conformidades
(exigências)
ambientais.
No dia 17 de
fevereiro, sextafeira, a equipe de
prevenção do
Porto Saudável,
fará a entrega de
kits – formados por
preservativo,
material educativo
e leques – para a
população
portuária. As
atividades serão
realizadas no Gate
do Porto de Itajaí,
das 08:30h as
13:00h.
O programa de
diagnóstico de
resíduos fará três
tipos de
diagnóstico em 22
portos brasileiros:
resíduos sólidos;
efluentes líquidos e
fauna sinantrópica
nociva. O
diagnóstico
comtempla
também o porto de
Itajaí.
A licitação foi
suspensa
novamente devido
à readequação do
edital, que espera
liberação da Antaq.
A licitação foi
suspensa
novamente na
quarta-feira devido
a readequação do
edital, que alterou
o valor mínimo do
lance inicial para
26 milhões, e
agora espera
liberação da Antaq.
O projeto
Monitoramento
Ambiental na Área
de Abrangência do
Porto de Itajaí foi
contemplado com

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Receita Federal do
Porto de Itajaí
apreende 40
toneladas de lixo

02/03/2012

ClicRBS

03/03/2012

A Notícia

40 toneladas de
lixo descobertos no
Porto

3 e 4/03/2012

Santa

Lixo é enviado do
Canadá para Itajaí

3 e 4/03/2012

Diarinho

Receita barra
entrada de 40
toneladas de lixo

3 a 5/03/2012

Diário da
Cidade

Receita Federal
impede a entrada
de 40 toneladas de
lixo

06/03/2012

Bravos Amores

Lixo é barrado no
Porto de Itajaí

06/03/2012

Bravos Amores

Porto de Itajaí é
contemplado com o
Prêmio Expressão
de Ecologia

06/03/2012

Diário da
Cidade

Comitê faz
lançamento oficial

06/03/2012

Diário da
Cidade

Abertura de
licitação é
suspensa a pedido
da Antaq

o Prêmio
Expressão de
Ecologia na
categoria Controle
da Poluição.
A alfândega da
Receita Federal
apreendeu 40
toneladas de lixo
que estavam em
dois contêineres
vindos do Canadá.
Sacolas plásticas
contaminadas
estavam em
contêineres do
Canadá
Receita Federal
apreendeu 40
toneladas plásticos
sujos.
Receita Federal
apreendeu 40
toneladas de lixo
que estavam em
dois contêineres
vindos do Canadá.
Receita Federal
apreendeu 40
toneladas de lixo
vindos do Canadá
durante
conferência física
na Alfândega de
Itajaí.
Receita Federal
apreendeu 40
toneladas de lixo
que estavam em
dois contêineres
vindos do Canadá.
Projeto
Monitoramento
Ambiental foi
contemplado com
o prêmio na
categoria Controle
da Poluição.
Faltam 30 dias
para a abertura
oficial do Itajaí
Stopover da Volvo
Ocean Race.
A suspensão
ocorreu para que a
Antaq possa dar o
parecer referente
ao edital antes que
ele se torne
público.

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

09/03/2012

O Tempo

Licitação Suspensa

09/03/2012

A Tribuna
Itajaiense

Volvo Ocean Race

22/03/2012

Santa

Ações sustentáveis
marcam o evento

17 a
19/03/2012

Diário da
Cidade

Itajaí terá plano de
sustentabilidade

19/03/2012

Santa

Foco Ambiental

22/03/2012

Diário da
Cidade

Café da manhã

24 a
26/03/2012

Diário da
Cidade

26/03/2012

Diarinho

Juntos Pelo Rio

Mais de 400
pessoas colocam a
mãe na massa em
prol do Rio ItajaíAçu

A Marina do Saco
da Fazenda teve a
abertura de sua
licitação suspensa
a pedido da Antaq
Segundo a
colunista, foi boa a
palestra explicativa
do evento, porém
ficou vaga a
questão da
sustentabilidade.
Como parte da
VOR, hoje 300
crianças terão
aulas de educação
ambiental e
sábado 400
pessoas e 30
embarcações farão
um mutirão de
limpeza do rio, e
dia 14 limpeza das
praias.
Stopover Volvo
Ocean Race e o
programa Juntos
Pelo Rio: o
programa terá
duração de seis
meses e será um
legado para a
região.
Auckland deu um
show na
organização, em
Itajaí o foco será
em educação
ambiental e
sustentabilidade.
O Comite Central
Organizador da
VOR estará
promovendo um
café na abertura do
pragrama Estação
Solidariedade.
Primeira grande
ação do projeto
Itajaí Stopover
Sustentável é uma
das maiores da
região e do País e
deve reunir cerca
de 400 voluntários
Mutirão para
limpeza do rio
mobilizou a
população. Foram
recolhidos

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Diarinho

Barbeirão atropela
voluntário da Volvo
Ocean Race em
cima da calçada

26/03/2012

Notícia na Hora

Volvo Ocean Race:
Mutirão retira 5,5
toneladas de lixo
do Rio Itajaí

26/03/2012

Volvo Ocean
Race

Mutirão retira 5,5
toneladas de lixo
do Rio Itajaí

27/03/2012

Revista
Portuária

Volvo Ocean Race:
Mutirão retira 5,5
toneladas de lixo
do Rio Itajaí

27/03/2012

360 Graus

Volvo Ocean Race:
mutirão retira 5,5
toneladas de lixo
do Rio Itajaí

27/03/2012

Bravos Amores

Ações
sustentabilidade
VOR

Terra

Sede brasileira da
Volvo usa modelo
"europeu" para
limpar Itajaí-Açu

Santa

Porto de
Itajaí passa por
fiscalização do
Ibama

26/03/2012

28/03/2012

29/03/2012

garrafas, sacos,
entulhos, móveis e
até geladeiras.
Um barbeirão
quase tirou a vida
de um voluntário
da Volvo Ocean
Race que ajudava
no mutirão de
limpeza.
O evento faz parte
da programação
para a chegada da
Volvo Ocean Race
na cidade.
O mutirão
realizado no último
sábado foi um
sucesso: foram
recolhidos cerca de
5,5 toneladas de
resíduos em 25
pontos críticos da
foz até a ponte
sobre a BR101.
O evento faz parte
da programação
para a chegada da
Volvo Ocean Race
na cidade.
Do lixo recolhido,
quase uma
tonelada (875 kg)
será reciclada pela
COOPERFOZ. As
outras 5,4 ton de
resíduos não
recicláveis foram
levadas para o
Aterro Sanitário de
Itajaí.
Mutirões de
limpeza como
conscientização
deveria acontecer
o ano todo.
A cidade de Itajaí
tem demonstrado
uma apreensão
fora do âmbito
desportivo:
conservar o rio
Itajaí-Açu, o maior
da bacia
catarinense do
Vale do Itajaí.
Em Itajaí não foi
encontrada
nenhuma
regularidade.

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

29/03/2012

Diarinho

Fiscais do Ibama
dão bizolhada em
contêineres no
Porto de Itajaí

29/03/2012

Diário
Catarinense

Exportação de
madeira: IBAMA
fiscaliza portos do
Estado

29/03/2012

Diário da
Cidade

Exportação ilegal
de madeira é alvo
de operação

31/03/2012 e
02/04/2012

Diário da
Cidade

Marina Saco da
Fazenda: Edital
segue suspenso

02/04/2012

Site do Porto de
Itajaí

ANI ganha nova
estrutura

03/04/2012

Diarinho

Inauguração

04/04/2012

Diarinho

PF indica empresa
que trouxe lixo da
Espanha

20/04/2012

Diário da
Cidade

Sustentabilidade
de araque

21 a
23/04/2012

Diário da
Cidade

Dragagem: Porto
abre licitação para

A operação faz
parte de uma ação
no sul do País.
Nenhuma madeira
apresentou
irregularidade.
A operação faz
parte de uma ação
no sul do País.
Nenhuma madeira
apresentou
irregularidade.
A operação do
IBAMA faz parte de
uma ação no sul
do País. Nenhuma
madeira
apresentou
irregularidade.
A Antaq ainda não
apresentou o
parecer referente
ao edital de
licitação da Marina.
A Associação
Náutica de Itajaí
(ANI), organização
sem fins lucrativos
ligada à
navegação,
inaugura nesta
segunda-feira, 02,
às 18h30min, sua
nova sede na
Avenida Ministro
Victor Konder
(Beira Rio).
Associação
Náutica de Itajaí
ANI, inaugurou
nesta segundafeira (2) sua nova
sede.
Lixo foi
desembarcado em
2 de setembro de
2011 pela empresa
gaúcha Sul Pet
Plástico Ltda, que
levou multa de 2
R$ milhões.
Sustentabilidade é
não liberar CO2 e
não havia
bicicletário nem
mudança na
estrutura do
transporte público.
Edital prevê
contrato de cinco

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

manutenção de
calado

27/04/2012

Jornal Gente

Sucesso de
público,
sustentabilidade e
solidariedade
marcaram o evento

19/05/2012

O Tempo

Não há

19 e
20/05/2012

Diarinho

Motoras de
contêineres
ganham cagador,
mas ainda vivem
na maior poeirada

25/05/2012

Jornal do
Comércio

Lixo hospitalar é
encontrado em
porto de Itajaí-SC

30/05/2012

ClicRBS

Empresa vai pagar
R$ 2 milhões por
contêiner
carregado de lixo
no Porto de Itajaí

31/05/2012

Diário da
Cidade

Marina: Edital será
lançado em junho

05/06/2012

Site Porto de
Itajaí

Complexo portuário
do itajaí realiza
semana do meio

anos. Abertura das
propostas em 30
de maio.
O maior evento da
história de Itajaí
com 281.420
visitantes recebe
elogios dos
velejadores e
equipes
estrangeiras.
Nota critica o
atraso na “novela”
da Marina do Saco
da Fazenda
Caminhoneiros
reclamam das
péssimas
condições da área
onde esperam por
carga e justiça
manda reabrir os
banheiros para os
peões.
A carga de 19
toneladas de lixo
contaminado,
contendo lençóis e
uniformes de um
hospital de
Valência, na
Espanha, foi
descoberta em um
contêiner no porto,
resultado do
trabalho de
inteligência
desencadeado
pela Operação
Maré Vermelha,
que começou em
19 de março.
O Ibama multou
em R$ 2 milhões a
empresa Fox
Importação e
Exportação,
apontada como
responsável por
trazer 20 toneladas
de lixo hospitalar
da Espanha.
Vencedor do
contrato de
licitação será
anunciado até dia
15.
A Autoridade
Portuária de Itajaí,
em parceria com a

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

ambiente

05/06/2012

12/06/2012

13/06/2012

13/06/2012

Site Porto de
Itajaí

Site Porto de
Itajaí

Programa de
Resíduos
Portuários da SEP
chega a Santa
Catarina

Porto de Itajaí é
contemplado com
cinco Selos Sociais

Diarinho

Sensibilização
Ambiental

Site Porto de
Itajaí

Programa Stopover
Itajaí Sustentável
ganha
reconhecimento
mundial.

APM Terminals,
Portonave e
demais terminais
que compõem o
Complexo
Portuário, realizam
programação
relacionada à
questão ambiental.
A equipe de
pesquisadores do
Programa de
Planejamento
Energético (PPE)
da Coppe/UFRJ
que coordena o
programa da SEP
“Conformidade
Gerencial de
Resíduos Sólidos e
Efluentes dos
Portos” chega a
Santa Catarina.
Em nome do Porto
o Diretor de
Integração
Portuária, Saul
Airosa da Silva,
recebeu os cinco
Selos Sociais na
noite de 06 de
junho, em evento
realizado na
Sociedade
Guarani.
Itajaí receberá
prêmio
Sensibilização
Ambiental
2011/2012 da
Volvo Ocean Race
como
reconhecimento
das ações
desencadeadas na
etapa.
A organização da
Volvo Ocean Race
e a Volvo
Internacional
atribuíram a Itajaí o
prêmio “Certificado
Volvo de
Conscientização
Ambiental
2011/2012”, em
reconhecimento
aos projetos de

Sim

Sim

Não

Sim

14/06/2012

Diarinho, Santa,
A Notícia, Diário
da Cidade

Prêmio de melhor
parada sustentável
da Volvo

20/06/2012

A Notícia

Não há título.

02/07/2012

Diário
Catarinense

Refugo importado
– Medida vai
permitir que porto
desembarque lixo

Programa Stopover
Itajaí Sustentável
será apresentado
nesta quinta-feira
na Irlanda

05/07

Revista Náutica

06/07/2012

Diário da
Cidade

Stopover Itajaí
recebe prêmio na
Irlanda

Diarinho

Greve da Anvisa
preocupa portos
peixeiro e dengodengo

18/07/2012

Diarinho

Porto vai
apresentar projeto
da marina do Saco
da Fazenda pro
povão.

19/07/2012

Diário da
Cidade

Audiência Pública

21/07/2012

A Notícia

Greve na Anvisa
prejudica portos do
país

18/07/2012

sustentabilidade
desenvolvidos no
Stopover Itajaí, no
período de 04 a 22
de abril.
Sobre o prêmio
“Certificado Volvo
de
Conscientização
Ambiental
2011/2012”
do edital de
contratação de
estudos e Anuncia
a publicação
projeto do trecho
ferroviário que liga
Chapecó ao Porto
de Itajaí
Medida provisória
dispõe sobre lixos
importados.
Governo introduziu
medida em abril
sobre incentivo à
industria nacional.
Nesta quinta-feira
será a vez de
apresentar às
autoridades locais
um case sobre as
ações
desenvolvidas em
abril que
chamaram atenção
dos organizadores.
Stopover Itajaí
recebe prêmio
sábado, em
Galway
Greve pode atrasar
atracação dos
navios e trazer
prejuízos
Será no próximo
dia 27 e faz parte
do processo de
aprovação do
edital de
construção.
Anuncia audiência
pública com
apresentação do
projeto da marina
do Saco da
Fazenda.
A grave começa a
preocupar a
Fenamar.

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Tribuna de
Navegantes

Paralisações
deixam fluxo mais
lento nos portos de
Itajaí e Navegantes

24/07/2012

Site Porto de
Itajaí

SEP capacita mais
dois Portos em
Santa Catarina
para o uso do
Porto Sem papel

25/07

Jornal de Santa
Catarina; Portos
e Navios

Porto trabalha para
receber navios
maiores

25/07

Informativo dos
Portos; Guia
Marítimo;
Bravos Amores

SEP Capacita Mais
Dois Portos Para o
Uso do Porto Sem
papel

26/07/2012

A Notícia

Informatização em
setembro

27/07/2012

Diário da
Cidade

Porto de Itajaí
passa por Auditoria

27/07/2012

Diarinho;

Audiência da
marina peixeira

Diarinho

Audiência pública –
Projeto da marina
do Saco da
Fazenda é
apresentado pro
povo peixeiro

24/07/2012

28 e
29/07/2012

Com braços
cruzados, Anvisa e
Receita Federal
dificultam liberação
de mercadorias
A Secretaria de
Portos (SEP)
iniciou hoje (24/07)
em Itajaí e São
Francisco do Sul, o
treinamento para a
implementação do
Projeto Porto Sem
Papel (PSP).
Um projeto de
expansão da bacia
de evolução
pretende aumentar
a capacidade do
complexo
portuário. Segundo
André Pimentel,
diretor técnico da
Superintendência
do Porto de Itajaí,
a proposta está em
fase de estudos.
A Secretaria de
Portos (SEP)
iniciou hoje (24/07)
em Itajaí e São
Francisco do Sul, o
treinamento para a
implementação do
Projeto Porto Sem
Papel (PSP).
Portos públicos
têm até 25/09 para
implementar o
Projeto Porto sem
Papel. Cita Porto
de Itajaí.
A Antaq e
Conportos
realizaram uma
auditoria no
Complexo
Portuário de Itajaí
ontem, da 26.
Audiência pública
trata da marina do
Saco da Fazenda
Aconteceu na
sexta-feira à noite
a audiência que
lotou a sede
administrativa do
Porto de Itajaí. A
maioria das
pessoas gostou do

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

28 e
29/07/2012

Diarinho

Exército se manda
de Itajaí e obra da
via expressa
portuária para

28 e
29/07/2012

Santa

Porto apresenta
projeto de nova
marina

29/07/2012

Revista
Portuária

Autoridade
Portuária realiza
Audiência Pública
para implantação
do Complexo
Náutico e
Ambiental de Itajaí

30/07/2012

A Notícia; O Sol
Diário.

Exército abandona
Via Portuária

30/07/2012

A Notícia Online

Porto de Itajaí faz
audiência pública
sobre construção
de nova marina
Itajaí realiza
audiência pública
para implantação
do Complexo
Náutico e
Ambiental
Autoridade
Portuária realiza
Audiência Pública
para implantação
do Complexo
Náutico e
Ambiental de Itajaí

31/07/2012

Antaq – myclipp

03/08/2012

Jornal dos
Bairros

05/08/2012

Gazeta do
Litoral

Complexo Náutico
é apresentado

06/08/2012

O Sol Diário –
On line

Por que a luta pela
Via Expressa
Portuária é de
todos

Revista
Portuária

Simulados de
Emergência fazem
parte da
programação da
VIIIª Semana
Interna de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho

07/08/2012

que viu.
Militares deixam
Itajaí e obra da Via
Expressa Portuária
para novamente.
Apresentado o
projeto em
audiência pública
no Porto de Itajaí.
Apresentado o
projeto em
audiência pública
no Porto de Itajaí.
Militares deixam
Itajaí e obra da Via
Expressa Portuária
para novamente.
Previsão é que
edital para obra
seja lançado no
mês de agosto

Não

Não

Sim

Não

Sim

Objetivo era
apresentar projeto
Marina à
sociedade

Sim

Projeto da marina
é apresentado em
audiência pública

Sim

Projeto da marina
é apresentado em
audiência pública
Acidentes e
congestionamentos
fazem do trânsito
de caminhões pela
cidade um entrave
tão grande quanto
a falta de agilidade
na movimentação
portuária
A Gerência de
Meio Ambiente do
Porto de Itajaí, em
parceria com a
APMT Itajaí,
OGMO, Corpo de
Bombeiros, Ibama,
Fatma, Famai e
Ecosorb realizam
nesta terça-feira
um Simulado de

Não

Sim

Sim

07/08/2012

Informativo dos
Portos

Itajaí realiza a VIIIª
Semana Interna de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho

07/08/2012

O Sol Diário

Itajaí sofre impacto
do trânsito pesado

Site do Porto de
Itajaí

Simulados de
Emergência fazem
parte da
programação da
VIIIª Semana
Interna de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho

O Sol Diário

Simulados de
emergência
movimentam o
Porto de Itajaí

09/08/2012

Site do Porto de
Itajaí

Porto abre
oficialmente a VIIIª
Semana Interna de
Prevenção de
Acidentes do
Trabalho

15/08/2012

Guia Marítimo

Itajaí recebe Porto
sem Papel

07/08/2012

08/08/2012

Emergência.
A promoção é do
Porto de Itajaí,
APM Terminals
Itajaí, Órgão
Gestor de Mão de
Obra (OGMO) e
Cargotec
Reportagem sobre
transtornos
causados pelos
caminhões em
Itajaí, sem a via
portuária. Citados
o Porto de Itajaí e
via portuária.
A Gerência de
Meio Ambiente do
Porto de Itajaí, em
parceria com a
APM Terminals
Itajaí, Órgão
Gestor de Mão de
Obra (OGMO),
Corpo de
Bombeiros, Ibama,
Fatma, Famai e
Ecosorb realizam
nesta terça-feira
um Simulado de
Emergência.
Porto faz
simulados de
emergência
durante a SIPAT
O objetivo é
proporcionar aos
colaboradores das
entidades
envolvidas e
convidados
momentos de
informações, tendo
como principal
meta a melhora na
qualidade do
cotidiano do
trabalhador e a sua
interação com o
ambiente de
trabalho, meio
ambiente e saúde.
A SEP (Secretaria
de Portos) deu
início à
implementação do
projeto PSP (Porto
Sem Papel) no
complexo portuário
de Itajaí.

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

16/08/2012

Bravos Amores

O Bota-fora do
Saco da Fazenda

16/08/2012

Diarinho

Alarme Falso

Diarinho

“Unidades de
conservação de
Itajaí existem no
papel, mas estão
longe de virar
realidade”

Notícia Já

APM Terminals
Itajaí doa contêiner
para cooperativa
de reciclagem

01/09/2012

O Sol Diário

“Marina de Itajaí
entra em licitação
esse mês”

14/09/2012

- Site do Porto
- Revista
Portuária

Porto participa da
ação “Clean Up
The World”

18/09/2012

O Sol Diário

Assessoria
ambiental

NetMarinha

Porto de Itajaí e
UNIVALI renovam
parceria para
ações de

20/08/2012

24/09/2012

18/09/2012

As relações do
Bota-Fora do saco
da fazenda com o
meio ambiente,
com o Complexo
Náutico e o seu
prejuízo
Embarcações da
Capitania dos
Portos foram
verificar uma
denúncia de
vazamento de óleo
no rio feita pela
Superintendência
do Porto de Itajaí
Desde 1982, Itajaí
cria unidades de
conservação sejam
parques ou APA’s.
Ao todo são seis
unidades no
município, mas
cinco delas estão
apenas no papel.
Essa reportagem
cita a marina do
Saco da Fazenda
O APM Terminals
Itajaí doou um
contêiner de 40
pés para a
Cooperativa dos
Coletores de
Material Reciclável
da Fóz do Rio Itajaí
(Cooperfoz).
Porto deve lançar
edital para
arrendamento e
construção da
marina do saco da
fazenda neste mês
O Porto de Itajaí,
por meio de sua
Gerência de Meio
Ambiente, participa
no sábado, 15 de
setembro, da ação
“Limpando o
Mundo”.
Porto e UNIVALI
assinam renovação
de contrato para
cooperação técnico
científica
A Autoridade
Portuária de Itajaí
e Universidade do
Vale do Itajaí

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

monitoramento
ambiental

Bravos Amores

Univali e Porto
renovam contrato
para
monitoramento
ambiental

Jornal dos
Bairros

Porto de Itajaí e
UNIVALI renovam
parceria para
ações de
monitoramento
ambiental

19/09/2012

Site do Porto de
Itajaí

Porto de Itajaí
receberá dupla
premiação de
sustentabilidade na
Fiesc

19/09/2012

Portogente

Porto de Itajaí e
UNIVALI renovam
parceria

18/09/2012

18/09/2012

(Univali)
renovaram contrato
de cooperação
técnico-científico
para programa de
assessoria e
monitoramentos
ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
A Universidade do
Vale do Itajaí
(Univali) e o Porto
de Itajaí assinam a
renovação do
contrato para
cooperação técnico
cientifica para
implantação do
Programa de
Assessoria e
Monitoramentos
Ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
A Autoridade
Portuária de Itajaí
e UNIVALI
renovaram contrato
de cooperação
técnico-científico
para programa de
assessoria e
monitoramentos
ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
O Porto de Itajaí
recebe, na sextafeira, 21 de
setembro, o troféu
“Onda Verde”, do
19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
A Autoridade
Portuária de Itajaí
e a UNIVALI
renovaram o
contrato de
cooperação
técnico-científico
para programa de
assessoria e

Não

Sim

Sim

Sim

Guia Marítimo

Porto de Itajaí e
Univali renovam
parceria

Bravos Amores

Porto de Itajaí
receberá dupla
premiação de
sustentabilidade na
Fiesc

Editora Porto
Sul

Porto de Itajaí
receberá dupla
premiação de
sustentabilidade na
Fiesc

20/09/2012

Síntese

SEP - Porto de
Itajaí e Univali
renovam parceria
para ações de
monitoramento
ambiental

23/09/2012

LogWeb

Porto de Itajaí e
UNIVALI renovam
parceria na área

19/09/2012

19/09/2012

19/09/2012

monitoramentos
ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
A Autoridade
Portuária de Itajaí
e a UNIVALI
renovaram o
contrato de
cooperação
técnico-científico
para programa de
assessoria e
monitoramentos
ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
O Porto recebe, na
sexta-feira (21), o
troféu “Onda
Verde”, do 19º
Prêmio Expressão
de Ecologia, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
O Porto de Itajaí
recebe, na sextafeira, 21 de
setembro, o troféu
“Onda Verde”, do
19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
A Autoridade
Portuária de Itajaí
e Universidade do
Vale do Itajaí
(Univali)
renovaram contrato
de cooperação
técnico-científico
para programa de
assessoria e
monitoramentos
ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
A Autoridade
Portuária de Itajaí
e Universidade do

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

ambiental

Bravos Amores

APM Terminals
Itajaí doa contêiner
para cooperativa
de reciclagem

Bravos Amores

Complexo
Portuário do Itajaí é
o único do Sul a
receber prêmio de
sustentabilidade na
Fiesc

24/09/2012

Site do Porto de
Itajaí

Complexo
Portuário do Itajaí é
o único do Sul a
receber prêmio de
sustentabilidade na
Fiesc

25/09/2012

Diário da
Cidade

“APM Terminals
Itajaí doa contêiner
para cooperativa”

Diário da
Cidade

Complexo
Portuário do Itajaí é
o único do Sul a
receber prêmio de
sustentabilidade na

24/09/2012

24/09/2012

25/09/2012

Vale do Itajaí
(UNIVALI)
renovaram contrato
de cooperação
técnico-científico
para programa de
assessoria e
monitoramentos
ambientais na área
de influência do
Porto de Itajaí.
O APM Terminals
Itajaí doou um
contêiner de 40
pés para a
Cooperativa dos
Coletores de
Material Reciclável
da Fóz do Rio Itajaí
(Cooperfoz).
O Porto de Itajaí
recebeu na sextafeira, 21 de
setembro, o troféu
Onda Verde, do
19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, com o
projeto
“Monitoramento
Ambiental na Área
de Abrangência do
Porto de Itajaí”, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
O Porto de Itajaí
recebeu o troféu
“Onda Verde”, do
19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
APM Terminals
Itajaí doa contêiner
para cooperativa
de reciclagem
O Porto de Itajaí
recebeu na sextafeira, 21 de
setembro, o troféu
Onda Verde, do

Não

Sim

Sim

Não

Sim

Fiesc

O Sol Diário

Cooperativa de
reciclagem recebe
contêiner

EcoFinanças

Complexo
Portuário do Itajaí é
o único do Sul a
receber prêmio de
sustentabilidade na
Fiesc

25/09/2012

Fiorde

Complexo
Portuário do Itajaí é
o único do Sul a
receber prêmio de
sustentabilidade na
Fiesc

01/10/2012

Site do Porto de
Itajaí

Porto de Itajaí
contrata dragagem
de manutenção

25/09/2012

24/09/2012

19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, com o
projeto
“Monitoramento
Ambiental na Área
de Abrangência do
Porto de Itajaí”, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
APM Terminals
Itajaí doa contêiner
para cooperativa
de reciclagem
O Porto de Itajaí
recebeu na sextafeira, 21 de
setembro, o troféu
Onda Verde, do
19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, com o
projeto
"Monitoramento
Ambiental na Área
de Abrangência do
Porto de Itajaí", e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012
ITAJAÍ - O Porto
de Itajaí recebeu
na sexta-feira, 21
de setembro, o
troféu Onda Verde,
do 19º Prêmio
Expressão de
Ecologia, com o
projeto
“Monitoramento
Ambiental na Área
de Abrangência do
Porto de Itajaí”, e o
certificado de
sustentabilidade
conferido pela
Pesquisa de
Gestão
Sustentável 2012.
O superintendente
do Porto de Itajaí
assinou na última
semana o contrato

Não

Sim

Sim

Sim

02/10/2012

Diário da cidade

Porto de Itajaí faz
nova dragagem

02/10/2012

Sites: Revista
Portuária;
Portogente;
Ecofinanças;
Netmarinha;
Conexão
Marítima;
Bravos Amores;
Guia Marítimo

Porto de Itajaí
contrata dragagem
de manutenção

02/10/2012

Economia SC

Porto de Itajaí irá
passar por
manutenção

03/10/2012

Diário da cidade

“Boas novas”

05/10/2012

ATribuna
Itajaiense

Dragagem amplia
competitividade do
Complexo do Itajaí

05/10/2012

Kincaid

Porto de Itajaí
contrata dragagem
de manutenção

04/10/2012

Rota
Catarinense

Ações ambientais

com a Construtora
Triunfo S/A para a
realização de
dragagens de
manutenção.
Nova dragagem
será realizada a
partir de 15 de
outubro
O superintendente
do Porto de Itajaí,
assinou na última
semana o contrato
com a Construtora
Triunfo S/A para a
realização de
dragagens de
manutenção
O superintendente
do Porto de Itajaí,
assinou na última
semana o contrato
com a Construtora
Triunfo S/A para a
realização de
dragagens de
manutenção das
profundidades
Nota sobre
contratação de
serviço de
dragagem de
manutenção nos
canais de acesso e
bacia de evolução
do complexo
portuário
Matéria sobre
dragagem de
manutenção
Antonio Ayres dos
Santos Junior,
superintendente do
Porto de Itajaí,
assinou o contrato
com a Construtora
Triunfo S/A para a
realização de
dragagens de
manutenção
Univali e porto
renovam contrato
de monitoramentos
ambientais

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

01/10/2012

SC News

“Complexo
Portuário do Itajaí é
o único do sul a
receber prêmio de
sustentabilidade na
Fiesc”

01/10/2012

SC News

Porto de Itajaí
contrata dragagem
de manutenção

Porto de Itajaí
contrata empresa
Triunfo

Não

11/10/2012

Assessoria de
Comunicação
do Porto de
Itajaí

Dragagem amplia
competitividade do
complexo de Itajai

Maiores volumes de
carga no porto,
contratação da
dragagem para os
próximos 5 anos.

Sim

16/10/2012

Diarinho

Quase um ano sem
acidentes

APM Terminals esta
perto de completar
um ano sem
acidentes.

Não

16/10/2012

Diário da
Cidade

APM Terminals
está há 365 dias
sem acidentes

Um ano sem
acidentes de
trabalho

Não

Movimentação de
produtos
perigosos no
porto

Porto de Itajaí
realiza workshop
“Produtos
Perigosos” na
Univali, campus
Biguaçu, com sua
programação
voltada aos setores
que atuam nas
mais diversas
atividades.

Não

Marina I Marina II

Porto promove
evento para
lançamento do
edital do Complexo
Náutico e
Ambiental do Saco
da Fazenda e
prestação de
contas da Volvo
Ocean Race.

Não

28/10/2012

28/10/2012

Diário da
Cidade

Diário da
Cidade

Porto de Itajaí e
Portonave
recebem prêmios
da Fiesc

Não

Itajaí concorre a
Parada da Volvo
em Itajaí disputa
06/11/2012

Diarinho

mais um prêmio
internacional.

mais um prêmio
por
sustentabilidade
pela stopover da
VOR.

Não

Itajaí concorre a
mais um prêmio

06/11/2012

Diarinho

“Nos píncaros da
lua”;
“Reconhecimento.”.

por
sustentabilidade

Não

pela stopover da
VOR

A
Superintendência
do Porto de Itajaí, ,
em parceria com a
APM Terminals
Itajaí e OGMO,
14/12/2012

Site do Porto de
Itajaí

Porto de Itajaí
realiza simulado de
emergência

realiza durante
toda esta sexta-

Sim

feira, 14, o 2º
Simulado do Plano
de Emergência
Individual (PEI) e
Plano de Controle
de Emergência
(PCE) deste ano.
Porto realiza
Sessão Pública

17/12/2012

Site do Porto de
Itajaí

Complexo Náutico
e Ambiental de
Itajaí

para abertura das
propostas do
processo de
licitação.

Sim

