PROCEDIMENTO PARA VISITA AO PORTO DE ITAJAÍ

Projeto Escola no Porto
GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
Obedecendo as normas internacionais da IMO, através de nossa certificação do ISPS
Code, bem como estruturação para melhor recebe-los, as visitas são realizadas todos
os dias úteis, de acordo com a disponibilidade da Gerência do Meio Ambiente no
horário das 13h00min às 19h00min horas e para agendar é necessário:


Enviar até cinco dias úteis antes da data de visita (por e-mail), uma relação
nominal, com CPF de todos visitantes, caso não chegue dentro do prazo será
automaticamente cancelada, bem como em função de falsidade de
informações;



Trazer Termo de Responsabilidade original (em caso de alunos de menor, e
somente um para todos os visitantes), conforme anexo, em papel timbrado da
entidade, até o dia da visita. Na falta deste a visita não será possível.

A visita terá a seguinte programação:


Palestra sobre "Sistema Integrado de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do
Trabalho”;



Visita a Base de Emergência do Porto de Itajaí, com a realização de simulados;



Visita ao terraço do Edifício APM Terminals (cancelada caso esteja
chovendo).

Solicitamos a título de doação espontânea 1 kg de alimento não perecível por
visitante, para doação a instituições filantrópicas auxiliadas pelos colaboradores do
Porto de Itajaí.
Contatos: Gerência de Meio Ambiente (47) 3341-8065 ou/ 3341 - 8306
meioambiente@portoitajai.com.br

Anexo 1- Termo de responsabilidade de menores, para visitação ao Porto
de Itajaí.
TERMO DE RESPONSABILIDADE – VISITANTE MENOR DE IDADE
Eu.......................................................................
carteira

de

identidade

nº

(NOME),

portador(a)

................................,

expedida

da
em

............................., inscrito no CPF sob o nº .............................. na condição
de

representante/responsável

...........

alunos

estabelecida

na

da

legal

pelos alunos da menores da turma

......................................
Rua

(NOME

DA

INSTITUIÇÃO),

.......................................................,

.................................................(BAIRRO),

...................

n..........,

...........................

(MUNICÍPIO), autorizo o(a) menor a participar da visita ao Porto de Itajaí, me
responsabilizando pela integridade física de cada participante presente.

Anexo 2- Mapa de localização do prédio administrativo da Superintendência do Porto de Itajaí/SC.

