CHIBATA SOCIAL
Confira tudo que acontecu durante a mobilização no dia 16
de março, dia em que pais e filhos se uniram para celebrar o
Dia do Meio Ambiente do Grupo Chibatão
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Desenvolvimento
econômico e
sustentável pela
Amazônia
Com participação de todos os colaboradores e diversas ações
internas, Grupo Chibatão atinge marca de 240 t de resíduos
sólidos reciclados em apenas 1 ano.
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Colhendo o sucesso com muito trabalho
O único lugar onde o sucesso vem antes
do trabalho é no dicionário. Já dizia o famoso físico alemão Albert Einstein e a frase é a
mais absoluta verdade se aplicada às conquistas do Grupo Chibatão.
E todos nós que fazemos parte da Família Chibatão, conhecemos bem essa receita
pois tem sido nosso cotidiano há 25 anos
com resultados que já não podem ser escondidos.
Uma prova é que somos o Porto que recebe hoje as mais de 2 mil toneladas que farão a cobertura da Arena da Copa do Mundo

em Manaus, numa operação logística que
envolve mais de 100 profissionais e que até
agora ocorreu com total sucesso.
Como se não bastasse, é com orgulho
que divulgamos que a primeira empresa do
Chibatão, a J.F.Oliveira Navegação, recebeu
em abril a certificação ISO 9001, ou seja, o
atestado de qualidade ímpar reconhecido
em todo o território nacional.
Nossa profissionalização não para por aí.
Comemoramos ainda o primeiro anos de
nosso Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, um projeto consciente com o

nosso tempo e com a responsabilidade que
todos têm de adotar com o meio ambiente.
Por fim, diante de tanto trabalho e, portanto, de tantas conquistas, o nome do Grupo
Chibatão começou a ser intensamente valorizado pela imprensa local, nacional e até
internacional, mostrando, enfim, toda a potencialidade que temos e toda a plenitude
do nosso trabalho em prol ao Estado do
Amazonas e ao País.

CHIBATA SOCIAL
Confira um pouco do dia a dia da Família
Chibatão! Mande sua foto para nós!
E-mail: presscomunic@gmail.com.

José Ferreira de Oliveira
Presidente do Grupo Chibatão
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HTR e Alfandegado
renovam frota
A HTR Transportes e Armazéns acaba de adicionar mais 30 cavalos mecânicos, porta-contêineres e de cargas
em geral, à sua moderna frota de veículos de transporte totalmente monitorados via satélite.
As novas unidades fazem parte do
contínuo programa de modernização
e investimento em tecnologia em todo
o Grupo visando oferecer mais eficiência para seus clientes e mais conforto e
segurança para seus colaboradores.
O Terminal Portuário Alfandegado
também teve um acréscimo em sua
frota neste semestre, com a aquisição
de novos veículos e cavalos mecânicos
utilizados para o transporte de produtos para os navios e pátios.
Desta forma, o maior complexo
portuário privado da América Latina
passa a contar com 70 cavalos mecânicos, 150 carretas porta-contêineres
e 50 carretas-banheiras para o transporte de cargas e mercadorias de seus
clientes e parceiros.
Outras ações e investimentos que
já estão em andamento no porto é a
instalação do scanner de contêineres
– e uma nova ponte de acesso ao píer
flutuante.

Operação de desembarque
foi planejada há seis meses

Cobertura da Arena da Amazônia desembarca no porto
As primeiras peças da imensa estrutura metálica que serão utilizadas na cobertura e na
fachada da Arena da Amazônia, o estádio
que irá sediar os jogos da Copa do Mundo
de futebol de 2014 em Manaus desembarcaram no dia 6 de maio no Terminal Portuário Alfandegado do Grupo Chibatão.
Ao todo, 1,6 mil toneladas de aço foram
trazidas de Portugal até a capital do Amazonas pelo navio Nadja-Maria, que atracou
no porto pela manhã em uma operação logística preparada com seis meses de antecedência e que envolveu mais de cem profissionais além de guindastes da Tomiasi e
balsas para o transporte das peças maiores.

Este informativo é uma publicação
do Grupo Chibatão. Sua distribuição
é gratuita e o conteúdo só pode ser
reproduzido com autorização expressa
da empresa.
GrupoChibatao
www.portochibatao.com.br
Rua Zebu, 201 - Colônia Oliveira Machado, CEP: 69.073-670 - Manaus /
AM | Telefone: (92) 2129 1900 | Fax: (92) 2129 1900
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No pátio, uma área exclusiva para o
acondicionamento das peças também foi
preparada para a ocasião.
O navio Nadja-Maria foi a primeira das
três embarcações com peças para a Arena
da Amazônia a chegar ao Porto Chibatão. O
próximo está previsto para atracar no dia 15
de junho e o último no final de julho.
Presente em diversos momentos importantes da história econômica e social do
Amazonas e da Região Norte do País, o
Grupo Chibatão e seus colaboradores se
orgulham de mais este capítulo em seus 25
anos de história.
Press Comunicação Estratégica
www.presscomunic.com –
(92) 3584-0556 / 3584-1444 / 9221-9464
Jornalista responsável / Edição: Betsy Bell Praia
Morais – Mtb 092
Textos: Marcelo Brasil
Fotos: M. Rocha
Diagramação: Dannielson Costa
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Destaque

NA MÍDIA

nacional e
internacional
Grupo é tema de reportagem na
TV japonesa e poderá aparecer
nas telonas em breve
Com trabalho, eficiência e principalmente
compromisso com a Amazônia e com o País,
o Grupo Chibatão é presença cada vez mais
constante na mídia nacional e até internacional.
Dos investimentos em tecnologia, estrutura e a eficiência e qualificação de nossos
colaboradores, todos os temas referentes ao
Grupo atraem a atenção da mídia como da
emissora NHK, principal canal de TV do Japão
que esteve no começo do ano em visita ao
Terminal para produzir matéria especial sobre
a emergente economia brasileira para o programa Umihiko&Yamahiko
“Não imaginávamos que no meio da Floresta Amazônica existe uma estrutura deste
porte, capaz de atender com tanta tecnologia
as demandas de um Estado inteiro”, avaliou o
diretor do programa Shuichi Takashima.
Além de presença constante em revistas
especializadas e também em sites nacionais,
muito em breve poderá ser a vez de conferir o
trabalho e esforço de nossa gente na telona.
“Será a história de uma pessoa que trabalha diariamente na beira do rio, com cargas
de grandes navios estrangeiros” adiantou a
cineasta e seu diretor de fotografia que pediram sigilo sobre seus nomes e sobre o projeto
que está fase de produção do roteiro. “Além
do cenário natural impressionante, o porto,
suas máquinas e sua gente é o que planejamos para compor a obra”, destacou a diretora
durante visita ao terminal.

J.F. Oliveira recebe ISO 9001
Mais eficiência e segurança no transporte de cargas via balsas

Curta e acompanhe o
Chibatão na Internet e
saiba de tudo que está
acontecendo no maior
porto do norte do Brasil
www.facebook.com/
GrupoChibatao.
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Primeira empresa do Grupo Chibatão que passa a contar com mais um canal
fundada em 1978 no município de Co- seguro e confiável para atender suas deari e líder no segmento de exportação, mandas logísticas a exemplo do que já
via balsas fluviais, dos produtos manu- acontece no Porto Alfandegado Chibafaturados e mercadorias produzidas no tão que é certificado desde dezembro
Polo Industrial de Manaus (PIM) que tem de 2008”, destacou o vice-presidente do
como destino os portos de Belém (PA) e Grupo, Jean Bergson.
Bergson destacou ainda que para os
Porto Velho (RO), e destes o Sul e Sudeste do País via estradas, a J.F. Oliveira Na- mais de 300 colaboradores diretos que
trabalham no terminal da
vegação recebeu no dia 25
J.F. Oliveira, assim como
de abril a certificação NBR
para os funcionários de
ISO 9001:2008.
20% foi o
seus clientes e demais emNa prática, o documento emitido pela TÜV Rheincrescimento da presas que utilizam o porto,
o ISO 9001 representa mais
land e com validade até
empresa no 1º segurança nas atividades.
2016, atesta que o terminal
menos riscos
portuário localizado na BRtrimestre de 2013 de “Teremos
acidentes de trabalho
319, ao lado do Porto do
e até mesmo ambientais,
Ceasa, na área do Distrito
uma vez que temos uma
Industrial de Manaus, cumpre todas as normas e padrões nacionais equipe de prontidão e preparada 24 hoestabelecidos para operação com segu- ras por dia para este tipo de emergência”,
rança, eficiência, qualidade e principal- acrescentou.
mente segurança em todas as suas opeTodo o processo de certificação foi
rações e atividades.
realizado em 10 meses e tem validade
“O principal beneficiado com esta até 2016, com reavaliação a cada três
certificação é a economia do Amazonas anos.

Novos projetos e
ampliações no futuro
A frente da J.F. Oliveira deste o início
do mês de abril, o especialista em gestão de qualidade Francisco Filho Pereira, tem a missão de dar continuidade e
aprimorar os processos que tornaram
a empresa líder no segmento em toda
a Região Norte, com média mensal de
3 mil carretas por mês embarcadas em
seu terminal.
Entre as ações que já estão em andamento estão as reformas e ampliações da infraestrutura e instalações da
empresa – com a construção de salas
exclusivas para o atendimento de cada
cliente – além da construção e aquisição
de novos equipamentos e embarcações.
“Apesar da crise em diversos setores, estamos comprovando que nosso
setor permanece aquecido e em franca
expansão, por isso vamos continuar a
política de investimentos, expansão e
de eficiência total do Grupo Chibatão
visando oferecer os melhores serviços
para nossos clientes e parceiros”, ressaltou Francisco.
No primeiro trimestre de 2013, a J.F.
Oliveira teve crescimento de 20% na
movimentação de cargas no primeiro
trimestre deste ano em comparação
com o mesmo período do ano passado.
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Programa já reciclou mais de 240 toneladas
Uma marca que já entrou para a história: 240 toneladas de materiais reciclados
em apenas um ano.
Este é o resultado dos primeiros 365
dias de implantação e funcionamento do
Programa de
Gerenciamento de
Resíduos
Sólidos do Grupo
Chibatão
em todas as unidades
da companhia e
que somente foi
possível com a
participação
e
conscientização

de todos os 2,5 mil colaboradores que acreditaram no sonho de construir uma Amazônia mais verde e sustentável e um futuro
melhor para as futuras gerações.
Neste tempo, o projeto que no início
previa apenas a coleta de metais, papel,
plástico, madeiras, vidros, borracha e até as
baterias dos veículos resultantes das operações diárias, ganhou novos espaços e até
mesmo um mascote, o “Chibatinha”, símbolo maior de toda a atenção e carinho com a
qual o assunto é tratado e o que representa
para todos.

E logo em sua estreia, o “Chibatinha” já
mostrou ao que veio.
Em uma grande mobilização na manhã
do dia 16 de março e que contou com a
participação de mais de 300 colaboradores
e seus familiares foram plantadas 250 mudas de espécies nativas em uma ação inédita para recuperação das áreas degradas
do Corredor Ecológico do Mindu, na Zona
Leste de Manaus.
As mudas de jatobá, pau preto e tento
vermelho agora ocupam uma área de 1.700
m2 e são constantemente acompanhadas e

de resíduos em um ano!
monitoradas pelas equipes ambientais do
Grupo.
Começo
“Este é o primeiro passo de uma série de
ações duradouras que visam a longo e médio prazo estabelecer um vínculo definitivo
de atividades e resultados entre os colaboradores, a empresa, a cidade de Manaus e
a Amazônia”, comemorou o vice-presidente
do Grupo Jean Bergson durante a mobilização que atraiu a imprensa e foi parabenizada pelos moradores da área.

“Estamos literalmente plantando esta ideia
para depois semear por toda a sociedade
amazonense que ainda terá muitas notícias
boas do setor ambiental do Grupo Chibatão”, acrescentou.
“Se todas as empresas que estão em Manaus fizessem isso, nossa cidade não seria
tão quente e a qualidade de vida de todos
seria muito melhor. Parabéns ao Grupo Chibatão pela iniciativa”, comemorou a administradora de empresas Adriana Menezes
que mora a poucas quadras do local.

Palestras e campanhas
vão continuar na pauta
de ações previstas para
os próximos meses
A plantação das mudas marcou
ainda o 1º Dia do Meio Ambiente
do Grupo Chibatão – 15 de março –
evento que agora entra para o calendário da companhia e também para
os mais de 2,5 mil funcionário em
Manaus e nas duas filiais em Porto
Velho (RO) e Belém (PA).
De acordo com a coordenadora
do programa, Dicléa Pereira, além
de dar continuidade ao programa
de palestras, eventos e demais ações
educativas e de orientação junto aos
colaboradores, nas cinco empresas
que integram a companhia – HTR,
ATR, J.F. Oliveira, Tomiasi e Terminal
Alfandegado – serão ampliados os
locais de descarte dos resíduos sólidos assim como os contêineres de
coleta.
Ainda segundo Dicléa, além do
reaproveitamento do material anteriormente descartado, outro foco das
ações da empresa é a substituição
gradativa, e sempre que possível, do
uso de materiais como papel por novas tecnologias.
“Adquirimos doze tablets que
agora serão utilizados pelos conferentes dos navios em substituição às
cautelas de papel, o que vai reduzir
drasticamente o consumo de papel”,
destacou a coordenadora ao ressaltar
que outras ações em diversos pontos
da cidade estão sendo avaliadas pela
direção para os próximos meses.

Não esqueça!
· Não corte árvores sem a autorização.
· Recicle e reaproveite tudo aquilo que
for possível.
· Ande mais a pé e de bicicleta
· Não desperdice água.
· Reduza o consumo de energia elétrica.
· Ensine os mais novos a respeitar a na
tureza.
· Nunca jogue lixo no chão!
· Use shampoos e géis com moderação,
pois estes produtos poluem os rios.
· Plante árvores frutíferas, legumes e
verduras, chá medicinais, temperos,
flores ou árvores e colabore com a
qualidade do ar.
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