Mod
dern Logis
stics inaug
gura Term
minal de 1.000 metrros quadra
ados no Aeroporto
A
o
de Viracopos
V
Com
m capacida
ade para 80
0 tonelada
as, será fun
ndamental para a inttegração dos
d modaiss
prop
posta pela Modern no
o hub de VCP
V
Já está
e
pronto
o para entrar em operação o TECA (T
Terminal d
de Carga Aérea)
A
da
a
Mod
dern Logisttics no Ae
eroporto de
e Viracopo
os, em Ca
ampinas (S
SP). O nov
vo espaço
o
tem 1.000 metros qua
adrados de
e área, com
c
capaccidade de
e processa
ar até 80
0
tone
eladas de carga
c
/ dia. Os invesstimentos para
p
prepa
arar o TEC
CA Modern VCP para
a
o iníício das op
perações so
omaram R$
R 500 mil.
A Modern
M
Log
gistics é um
u novo in
ntegrador logístico no
n Brasil e deve co
omeçar ass
operrações nass próximass semanass, com a chegada da
d primeira
a aeronav
ve da frota
a
próp
pria de ca
argueiros e posterior certificação da empresa. Resultad
do de um
m
invesstimento de
d 75 milh
hões de dólares,
d
a Modern receberá até fim do
o ano um
m
segu
undo Boein
ng 737-400
0F, capaze
es de transportar 20
0 toneladass de carga
a cada um..
No próximo ano,
a
chega
arão maiss três Boe
eing 737-4
400F, com
m capacidade de 8
tone
eladas. “Até
é 2020 se
erão 36 ae
eronaves na
n frota da
a Modern L
Logistics, e estamoss
traba
alhando a todo vap
por para dar
d início aos voos e as ope
erações em
m solo na
a
prim
meira meta
ade deste segundo semestre””, disse Gerald
G
Lee
e, CEO da Modern
n
Logistics. Lee está à fren
nte dos neg
gócios des
sde 2011.
eroporto de Viracopo
os foi esco
olhido como hub, e de
d lá devem
m partir em
m algumass
O Ae
semanas os primeiros
p
v
voos
para Manaus e depois para
p
Reciffe. “O novo terminall
contta com um
ma localiza
ação estrattégica, ate
endendo a região metropolitan
na de São
o
Paullo, Campin
nas e o inte
erior de Sã
ão Paulo, altamente
a
as diversass
potencializzadas pela
indústrias insstaladas e pela excelente
e
malha rodoviária,
r
o que ajuda o
dese
envolvimen
nto da prop
posta da empresa
e
que é integrar os mod
dais”, disse
e Hudson
n
Reiss, diretor exxecutivo Comercial
C
e de Opera
ações Logíísticas. O novo TEC
CA Modern
n
VCP
P ocupa ass antigas in
nstalações da VarigLo
og em Vira
acopos e d
deve empre
egar cerca
a
de 30
3 profissio
onais, inclu
uindo equip
pes terceiriizadas.
Saib
ba mais so
obre a Modern Logistics
A Modern Log
gistics vai oferecer
o
se
erviços log
gísticos qu
ue engloba
am toda a cadeia de
e
suprrimento pa
ara os clie
entes. Para
a isso, va
ai contar com
c
transp
porte aére
eo próprio,
arma
azenagem em 15 ce
entros de distribuição
d
o instalado
os por todo
o o país e transporte
e
terre
estre com parceiros
p
e
estratégico
os.
Na primeira
p
fa
ase da Mo
odern Logisstics, serã
ão instalados centross de distrib
buição em
m
Jund
diaí (prontto), Campinas (pron
nto), Mana
aus (prontto) e maiss 5 unidad
des com
m
localizações a serem fecchadas, ca
ada um com
m capacida
ade de 5 m
mil metros
quad
drados. Co
om a chegada da priimeira aero
onave, os voos ligarrão

São Paulo a Manaus e,
e em seguida, começará a fu
uncionar a linha pa
ara Recife,
o centros de
d distribuição alinha
ados ao tra
ansporte te
errestre.
sempre com os voos e os
Com
m profissionais com um histórrico de va
ariadas exxperiênciass bem-sucedidas no
o
setor de projettos logísticcos, a Mode
ern Logistiics é especcialista no desenvolv
vimento de
e
proje
etos perssonalizado
os para as indú
ústrias do
o segmentos farm
macêutico,
eletrroeletrônico
o, compon
nentes e insumos
i
automotivo
a
s, entre o
outros. Isso
o significa
a
eficiê
ência finan
nceira e op
peracional para os cliientes da Modern.
M

ões em ww
ww.modern
n.com.br
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