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Terminal de Cargas de Curitiba recebe melhorias

A

Infraero tem investido, nos últimos anos, em melhorias na
infraestrutura do Terminal de Logística de Cargas do Aeroporto
Internacional de Curitiba-Afonso Pena (PR). Por meio do Ato
Declaratório Executivo nº 38, de 10 de setembro de 2013, a Receita
Federal declarou alfandegado o novo Teca, a título permanente. O
documento foi emitido em função da conclusão das obras no novo
armazém, que aumentou a área total de armazenamento em
5.392m², incluindo novos espaços para cargas vivas e restritas.
O alfandegamento consiste em uma permissão dada pela Secretaria
da Receita Federal para que determinado recinto possa processar cargas
que estejam chegando ou saindo do País sob o controle daquele órgão.
Na prática, o Terminal é um ponto de conexão com o exterior.
As ações de melhoria vêm sendo realizadas ao longo de 2013.
Em agosto o Terminal iniciou o processo de desembaraço de cargas
marítimas e, no início deste ano, passou a operar em uma área de
17 mil m².

“Com a nova estrutura estamos preparados para atender
demandas futuras, e trabalhamos para conquistá-las e
mantê-las através da prestação de serviços com eficiência,
do programa de visitas para fidelização de clientes e a
implantação do PIEL”, afirmou Hamilton Antônio Joanico,
gerente de Logística de Carga do aeroporto.
Para o Superintendente de Logística de Carga, Francisco Xavier
da Silva Nunes, “as melhorias no Teca de Curitiba demostram
o compromisso da Infraero em modernizar seus terminais,
garantindo segurança nas operações, excelência no atendimento
aos clientes e maior eficiência na realização de suas tarefas”.
E as melhorias no Teca da capital paranaense continuam.
No próximo dia 29 de outubro o Programa Infraero de
Eficiência Logística (PIEL), que tem por finalidade premiar as
organizações que se destacam pela eficiência na gestão da
cadeia logística, será lançado no aeroporto.

• O PRIMEIRO TERMINAL DA REDE
Primeiro terminal de carga da Rede Infraero, o Teca do Afonso Pena
movimentou em 2012 aproximadamente 40 mil toneladas de carga
e está entre os três maiores da Rede Infraero, após Manaus e Galeão.
Os principais produtos de importação são peças e produtos eletrônicos,

produtos cirúrgicos e farmacêuticos, além de peças
automotivas. Os de exportação são partes e peças
para tratores, couros, peças automotivas, motores e
produtos eletrônicos.

• PIEL EM MANAUS
A Infraero realiza a solenidade de entrega do Prêmio de Eficiência Logística no dia 23 de outubro no Aeroporto
Internacional de Manaus (AM). No evento, que acontecerá no Clube do Sesi, às 19h30, serão premiadas as empresas
que se destacaram pela eficiência na gestão dos processos logísticos das operações de comércio exterior.
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