Mod
dern Logis
stics inaug
gura em ju
unho área
a climatiza
ada no CD de Jundia
aí
Obje
etivo é atender
a
de
emanda de
d cliente
es com necessidad
n
de de co
ontrole de
e
temp
peratura
A Modern Log
gistics, a mais
m
nova empresa de
d logística
a integrada
a do Brasiil, passa a
conttar a partir de junho com uma área clima
atizada com ambientte controla
ado até 25
5
grau
us no CD de
d Jundiaí, o primeiro
o a ser ope
erado pela
a empresa.. Dois outro
os centross
de distribuição
d
o estão sen
ndo finaliza
ados, um em
e Manauss e outro e
em Recife.
A área climattizada do CD de Jundiaí vai atender à demanda de clie
entes que
e
traba
alham com
m produtoss que tem
m necessid
dade de controle
c
de
e tempera
atura e de
e
umid
dade no seu
s
armazzenamento
o. Ao todo
o serão oferecidos
o
2.240 posições de
e
palle
ets na área
a climatiza
ada com estrutura disponível para
p
paletizzação, etiq
quetagem,
pickiing & packking e outrros serviço
os. O inves
stimento na
a nova áre
ea foi de R$
R 350 mil,
e a Modern
M
Lo
ogistics busscou o que
e há de ma
ais modern
no e eficien
nte para climatização
o
de áreas dessa naturreza.
Contou, ain
nda, com
m o auxíliio de pro
ofissionaiss
espe
ecializadoss nessas te
ecnologias para a ela
aboração do
d projeto.
Resu
ultado de um investtimento de
e 75 milhõ
ões de dó
ólares, a M
Modern Logistics vaii
ofere
ecer serviços logístticos que englobam
m toda a cadeia pa
ara os cliientes, do
o
emb
barque à entrega. Para issso, vai contar com
m transpo
orte aéreo
o próprio,,
arma
azenagem também própria em
m 15 centrros de disttribuição in
nstalados por
p todo o
país e transporte terrestrre com parrceiros estrratégicos.
Um dos difere
enciais da MODERN
N é contar com um
ma frota prrópria de aeronaves
a
s
carg
gueiras. O primeiro
o Boeing 737-400F deve che
egar nas próximas semanas,
começando a voar em julho. Até o fim do ano
a serão dois aviõe
es desse modelo
m
em
m
operração, cap
pazes de trransportar 20 tonelad
das de carrga cada u
um. No pró
óximo ano,
cheg
garão os dois
d
primeiros ATR-7
72F e mais
s três Boeing 737-40
00F. Até 2020 serão
o
36 aeronaves
a
na frota da
a Modern Logistics.
L
Na primeira
p
fa
ase da Mo
odern Logisstics, serã
ão instalados centross de distrib
buição em
m
Jund
diaí (já prronto), Cam
mpinas (n
no aeroporrto de Virracopos, e
em obras),, Manaus,,
Goiâ
ânia, Reciffe, Porto Alegre,
A
Rio
o de Janeiro e Curitiba, cada u
um com capacidade
e
mínima de 5 mil
m metros quadrados. Com a chegada da
d primeira
a aeronave
e, os vooss
ligarrão Campiinas a Ma
anaus e, em
e seguid
da, começçará a funcionar a linha
l
para
a
Reciife, sempre com os voos e oss centros de distribu
uição, alinh
hados ao transporte
e
terre
estre.
Com
m profissio
onais da área
á
logística, que agregam um mínim
mo de 50
0 anos de
e
expe
eriência be
em-sucedida no settor de pro
ojetos logíísticos, a Modern Logistics
L
é
espe
ecialista no
n desenvvolvimento de proje
etos perso
onalizados para as
indústrias
d
do
segm
mentos
f
farmacêuti
co,
elettroeletrônicco,

componentes auto mottivos, entrre outros. Isso sig
gnifica resultado financeiro e
operracional ga
arantido pa
ara os clien
ntes da Mo
odern.
Para
a viabilizarrmos os projetos, todas as ce
ertificaçõess estão sendo provid
denciadas,
inclu
uindo as da
d ANAC (Agência Nacional de Aviaçã
ão Civil) e ANVISA
A (Agência
a
Naciional de Viigilância Sa
anitária). Mais
M
inform
mações em
m www.mod
dern.com.b
br
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