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INFRAERO COMEÇA DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS
EQUIPAMENTOS PARA TERMINAIS DE CARGA

A

Infraero começou a entrega, no fim de maio, de novos equipamentos para
diversos terminais de logística de carga (Teca) da Rede. A estatal investiu
mais de R$ 1 milhão na aquisição de transpaleteiras e empilhadeiras
elétricas patoladas e retráteis, que irão aprimorar as operações de movimentação
de volumes nos Tecas.
No dia 2 de junho, o Teca do aeroporto de Porto Alegre (RS) recebeu duas
empilhadeiras retráteis e, o de Salvador (BA), uma. Até o momento foram
entregues, também, sete transpaleteiras nos aeroportos de Porto Alegre, Goiânia
(GO), Palmas (TO) e Vitória (ES), e três empilhadeiras patoladas nos Tecas de
Campo Grande (MS) e Navegantes (SC). Até o fim de julho outros terminais
serão contemplados com equipamentos novos, como Belém (PA), Fortaleza (CE)
e Recife (PE).
Com capacidade para manusear até duas toneladas, as transpaleteiras
elétricas substituem os carrinhos hidráulicos e as empilhadeiras nas atividades
de movimentação horizontal de cargas em pallets, aumentando a velocidade
de movimentação de carga e reduzindo os esforços dos separadores de carga,
além de subir rampas com leve grau de inclinação. Já as empilhadeiras elétricas
possibilitam a verticalização de cargas paletizadas em até 4,7 metros de elevação
e precisam de menor raio de giro que empilhadeiras à combustão, facilitando a
movimentação no complexo logístico.
Além disso, os novos equipamentos garantem maior segurança aos
funcionários da parte interna do armazém, produzem menor ruído que os
equipamentos à combustão e não emitem poluentes.

• APLICATIVO INFRAERO CARGO CONTINUA EM DESTAQUE
O aplicativo desenvolvido na plataforma mobile, lançado pela Infraero
em 2011 para a plataforma IOS, continua possibilitando o acompanhamento
por parte do importador do percurso de sua carga, desde a chegada aos
Tecas até o momento da retirada.
O aplicativo, além de vários benefícios, traz o Guia Infraero Cargo, as
etapas do processamento da carga na Rede e várias informações importantes
sobre soluções logísticas da Infraero para o comércio exterior.
Em breve a Infraero Cargo estará lançando o aplicativo para outras
plataformas.
Negócios da Carga é um informativo da Diretoria Comercial da Infraero, elaborado pela Superintendência de Marketing e Comunicação Social
Para mais informações acesse www.infraero.gov.br/infraerocargo ou escreva para infraerocargo@infraero.gov.br
Caso não queira mais receber nosso informativo, envie um e-mail para infraerocargo@infraero.gov.br

Negócios da Carga • Ano 4 • Nº. 52 • junho 2014 • www.infraero.gov.br

