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O Brasil exporta e importa por aqui

E

m 2013, os Terminais de Logística de Carga da Infraero – Tecas
movimentaram mais de 490 mil toneladas de cargas. Os negócios na
área de Logística de Carga foram responsáveis por 12% do total de
receitas da Empresa, fazendo deste um grande e promissor serviço prestado.
Os Tecas, instalados em 31 aeroportos, possuem equipamentos de
última geração e infraestrutura moderna e completa para receber as mais
diversas mercadorias, além de proporcionarem agilidade nos processos de
recebimento, armazenagem e liberação da carga com segurança.
Os terminais têm câmaras frigoríficas, áreas especiais para material
radioativo e produtos químicos, instalações para carga viva, cargas restritas
e câmaras mortuárias. É possível armazenar desde produtos químicos de
alta periculosidade até produtos perecíveis de todo gênero, tudo manuseado
e armazenado com eficiente controle técnico e segurança.

André Luis Marques de Barros (Diretor Comercial) e
Francisco Xavier da Silva Nunes (Superintendente de Logística de Carga)

• INVESTIMENTOS NOS TECAS DA REDE
A Infraero possui um plano de desenvolvimento para os
Tecas. Os investimentos são destinados à construção de novos
terminais, adequação das atuais estruturas, segurança, compra
e revitalização de equipamentos de movimentação de carga,
entre outros.
Somente no ano de 2013 foram investidos cerca de R$ 34
milhões em infraestrutura, com destaque para a aquisição de
equipamentos operacionais para a Rede Teca - empilhadeiras,
niveladoras, envolvedoras, varredouras, racks metálicos,
paletes e raios-x –, contribuindo para o aumento da eficiência
nas operações de movimentação de carga nos Tecas.
Além da aquisição dos equipamentos operacionais, foram
realizados investimentos em obras para construção, reforma
e/ou ampliação de áreas de armazenagem, conforme segue:
· Implementação do transelevador Linha Azul para o Teca de
Manaus (AM);

· Início das obras do complexo logístico do Aeroporto de
Palmas (TO) – com previsão de conclusão para março/2014;
· Conclusão do transelevador frigorificado do Teca do Galeão
(RJ) e aquisição de subestação de energia para o seu
funcionamento;
· Reforma do Teca do Aeroporto de Vitória (ES);
· Reforma das instalações do Terminal de Logística de Carga
Nacional de Aracaju;
· Reforma do Terminal de Logística de Carga de Salvador;
· Reforma do Teca de Recife; e
· Aquisição de armazéns estruturados para os Tecas dos
Aeroportos de Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Goiânia
(GO).
Para 2014 estão previstos investimentos na ordem de
R$ 28 milhões, incluídas as cidades que sediarão a Copa do
Mundo.

• O RECONHECIMENTO DA INFRAERO
Em 2013 a Infraero homenageou as organizações que mais se destacaram pela eficiência na gestão da cadeia
logística nos processos de importação através dos principais Terminais da Rede.
Com o Programa de Eficiência Logística – PIEL foram premiados importadores de Manaus (AM) e de Porto Alegre
(RS). O Programa também foi implantado em mais oito aeroportos: Natal (RN), Recife (PE), Fortaleza (CE), Aracaju (SE),
Maceió (AL), João Pessoa (PB), Salvador (BA) e Curitiba (PR).
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