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INFRAERO OFERECE TREINAMENTO
AOS PROFISSIONAIS DO MERCADO DE
TRANSPORTE DE CARGA

A

movimentação de carga aérea no País tem crescido
anualmente conforme dados de movimentação nos
terminais de logística de carga da Rede Infraero.
Segundo a Associação Internacional de Transporte
Aéreo – IATA, a demanda global por transporte aéreo de carga
teve alta anual de 3,2% em abril. A demanda global, medida
por tonelada de frete por quilômetro viajado, teve alta anual de
3,1% nas rotas internacionais e 3,7% nos trajetos domésticos,
no mesmo mês.
A cada dia um número maior de clientes é incorporado ao
modal aéreo. Assim, para garantir o cumprimento dos requisitos
de segurança para cada tipo de carga movimentada – e que
requer especial atenção –, além de atender à legislação
vigente, a Infraero investiu no treinamento de suas equipes
e na formação de instrutores, já que muitas movimentações,
dependendo do tipo de carga, podem representar um processo
de gerenciamento de risco.

Para esse tipo de carga, o transporte aéreo é bem
expressivo, pois impacta diretamente no tempo de entrega,
na confiabilidade e na segurança. Por isso a necessidade de
capacitação dos empregados que atuam nos Tecas.
Hoje a Infraero, por meio da área de Recursos Humanos,
oferece vagas para diversos cursos voltados ao transporte
aéreo de artigos perigosos. Esses cursos, ministrados
nas chaves 6 (40 horas/aula), 8 (16 horas/aula) e 13
(24 horas/aula), são homologados pela Agência Nacional
de Aviação Civil e contam com instrutores da Rede de
terminais de logística de carga da Empresa, devidamente
certificados pela Anac.
Além de oferecer os cursos aos seus empregados,
a Infraero passou a comercializá-los para a comunidade
aeroportuária e demais empresas interessadas em atender
ao Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC-175.

Em 1º de julho comemora-se o Dia da Logística de Carga da Infraero. A data foi definida com base
na implantação do 1º terminal de logística de carga da Rede, em Curitiba (PR), no ano de 1974.
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