
DAREDAÇÃO

As inscrições para o reality
showPorto 360˚ - ODesa-
fio começam hoje e prosse-
guem até 11 de julho por
meiodositewww.atribuna.
com.br/odesafio. No mes-
moendereço, está o regula-
mento para quem quiser
participardaseleção.
A estreia com o primeiro

episódio ocorrerá em 5 de
agosto e, a partir daí, o
programa será exibido se-
manalmente, sempre às
quintas-feiras, até 23 de
setembro.Aexibiçãoacon-
tecerá, simultaneamente,
noFacebookdoGrupoTri-
bunaenoYouTubedoJor-
nalATribuna.
O projeto inovador colo-

cará o Porto de Santos no
centrodasatenções,discuti-
rá as principais dificulda-
des do complexo e buscará
soluções para que essas
questões sejam resolvidas.
Oprogramacomandadope-
lo apresentador Maxwell
Rodrigues reunirá alguns
dos principais executivos
do setor, ao lado de pessoas
queterãoseusnomesdefini-
dosapósumprocessoseleti-
vocomosinscritos.
O primeiro reality show

da vida corporativa do Por-

to de Santos terá oito epi-
sódios. Ao lado de Ma-
xwellRodrigues,osexecu-
tivos Ricardo Arten, da
BrasilTerminalPortuário
(BTP), Fábio Siccherino,
da Dubai Ports World
(DPW) Santos, e Roberto
Teller, da Santos Brasil,
definirãoumproblemapa-
ra que nove participantes,
divididos em três grupos
de três pessoas, ajudem a
solucionar.
Aequipequeapresentar

omelhorprojetoserácon-
templada com vagas de
emprego nos terminais e
ainda concorrer a 1 MBA
naStrongFGV.
Durante o programa, os

trêsgruposserãomentora-
dos por equipes do Servi-
ço Brasileiro de Apoio às
MicroePequenasEmpre-
sas (Sebrae) e da Strong
FGV, que darão suporte
em todos os aspectos para
queosparticipantesentre-
guem a melhor solução
exigida pelos executivos.
Durante a programação
da TV Tribuna, os teles-
pectadorespoderãoacom-
panharalguns trechosdas
gravações.
No primeiro episódio,

que já foi gravado, os exe-
cutivos definiram os pro-
blemas do Porto e qual
deles deverá ser solucio-
nado. Já no segundo e no
terceiro, Rodrigues mos-
trará o processo seletivo
dos candidatos. Do quar-
to ao sétimo, o Porto
360˚ - O Desafio trará
dinâmicas e a resolução
dos problemas. No últi-
mo episódio, haverá a de-
finiçãodos vencedores.

Começaminscriçõesparao
realityPorto360˚-ODesafio
Programa será exibido nas redes sociais do Grupo Tribuna e ganhadores serão contratados por terminais

Gravação do primeiro episódio do programa reuniu, na semana passada, executivos de terminais e o apresentador Maxwell Rodrigues
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