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DIRIGENTE: MARIA FAN 

 

PRINCIPAIS ASSUNTOS 

 MOVIMENTAÇÃO DE CARGA , verificar:  http://www.grucargo.com.br/estatistica.aspx 

 

 Gestão de Docas – a Gru Airport está trabalhando com gestão de Docas a fim de 
viabilizar e diminuir o tempo de movimentação de carga dentro do armazém até a 
entrega da mesma ao representante do importador, o despachante aduaneiro.  



 

 

 

 Setor de Liberação de Cargas – Conforme Comunicado nº 03 da Gru Airport – 
Disponível no site do SINDASP, haverá tolerância de até 02horas para a retirada da 
carga pelo transportador. Após 02 horas o agendamento será suspenso.  

 

 ANVISA – Força Tarefa em Guarulhos desde  semana do dia 13/02 e ficará até o final 
do mês de fevereiro.  A dra. Sirley solicitou atenção e cuidados com o monitoramento 
de cargas sob refrigeração  quando da saída da geladeira para a entrega ao 
importador. O aumento de temperatura pode prejudicar a mercadoria. Sugeriu 
entrega imediata e não agendamento para essas cargas.  
 

 Companhias Aéreas – Questionaram sobre o correto manuseio da carga quando de sua 
chegada  no ponto zero, pela Gru Airport. Serão agendadas reuniões para tratar deste 
assunto. 
 

 QATAR AIR – A Companhia  QATAR AIR iniciou operações com voos cargueiros no 
aeroporto de Guarulhos 
 

PRÓXIMA REUNIÃO  28/03/2017 

 

 

 



 
 

 
ATA DA 311º REUNIÃO DA 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO TERMINAL DE CARGA (CCT)  
DATA: 22/12/2016 

 

 

 

1. PARTICIPANTES  

 

Conforme relação disponível na Central de Atendimento ao Cliente – CAC. 

 

2 ASSUNTOS TRATADOS 

 

2.1. Movimentação de Cargas em 2016:  

Sr. Sandro Lucio de Oliveira (GRU Airport) apresentou os dados relativos à movimentação de carga verificada em 2016 no TECA-GRU comparando 
com a performance do ano anterior (2015) e também apresentou os resultados referentes ao mês de novembro/2016, conforme slides anexos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(Continuação - Ata da 311ª Reunião da CCT) 
 

2.2.  Ações da reunião anterior e sugeridas durante a reunião:  
 

Item Tema Sugestão/Reclamação Ação Responsável Prazo Status 

1 

Agendamento de entregas 
de 

Importações. 
Melhorar índice de pontualidade nas entregas. 

Rotina de apresentação do índice de 
pontualidade de entrega de carga. 

Letícia  22/12/2016 
 

Concluído 
 

2 
Armazenamento de Cargas 

na Importação. 
Melhorar o índice e compartilhar o tempo do 
recebimento dos voos. 

Rotina de apresentar dos tempos médios de 
encerramento de agosto/2016 a 
novembro/2016.  

Júlio Castillo / 
Letícia 

22/12/2016 
 

Concluído 
 

3 
Recebimento de Cargas – 

Exportação. 
Grande acúmulo de caminhões. Na recepção de 
cargas destinadas à exportação 

Explicitado que houve algumas 
reestruturações no armazém de 
exportação, visando aumentar o 
recebimento de cargas 

Antônio / Sandro 22/12/2016 Concluído 

4 

Manuseio de 
Equipamentos na 

Importação. 

Durante a despaletização os equipamentos são 
mantidos no chão e levantados por empilhadeira, 
sem nenhuma base adequada para suporte. 
Contêineres e pallets aeronáuticos devem ser 
mantidos em racks, equipamentos com carga não 
podem ser levantados por empilhadeiras. 

Feito um estudo e verificado que cada 
empresa de handling possui um modelo de 
equipamento. A falta de padrão dificulta a 
movimentação. Dessa forma, foi adotado o 
modelo atual de despaletização. 

Júlio Castillo 22/12/2016 
 

Concluído 
 

5 

Armazenamento dos 
Contêineres e pallets 

aeronáuticos. 

Contêineres e pallets aeronáuticos sendo 
armazenados sem base de suporte no TECON, como 
resultado os equipamentos ficam no chão. 
Contêineres e pallets aeronáuticos devem estar 
sempre armazenados em racks e dollies. 

Explicitado que o GRU disponibiliza 01 rack 
para cada Cia Aérea usar na organização dos 
pallets aeronáuticos e as empresas poderão 
instalar racks adicionais para apoio e 
armazenamento. É de responsabilidade da 
Cia Aérea/Handling a movimentação e 
organização dos equipamentos no TECON. 

Raphael 22/12/2016 
 

Concluído 
 

 

3 Considerações Finais: Sr. Sandro Lucio de Oliveira (GRU Airport) não havendo nada mais a tratar, agradeceu a participação de todos dando a 
reunião por encerrada. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO DA CCT: 21/02/2017, ÀS 09 HORAS. 


