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COMPETÊNCIA PORTUÁRIA.

Portonave cresce 18,8% no primeiro semestre
, . .

Terminal Portuáriode NavegantE~smantém lldercnço
.no Estado e responde por 45% da rncvlmentcçõo de

cargas conteinerizadas de Santa Catarina
A Portonave comemora a mavimentaçãa da
mês de junho. e a balança das atividades da
primeira semestre de .2013. Samadas as seis"
primeiras. meses da ano, a Portonave mavi-
mentau 333.296 TEUs ":um crescimento. de
)8,8% se camparado ao. mesmo período da
ano. passada.

Pela segunda mês consecutivo a Terminal ba-
teu recarde de mavimentaçãa de contêineres:
64.027 TEUs (unidade de medida equivalente
a um contêiner de 20 pés). A Portonave res-
ponde 'par 45%'da mavimentaçãa de cargas
canteinerizadas de Santa Catariria, segundo
Fante Datarnar (janeiro/maio de 2013).

Os númeras pasitivas vêm tanto da im-
partaçãa quanta da exportação -, Mesma
com a unificação. da ICMS, a Empresa
cresceu 17,5% nas impartações eregis-
trau recorde je impartação de contêine-
res 'de mercadarias dry (secas). Foram
importados 15.183 TEr[ s - 46,8%,' a
mais' se comparada com junho. de'2012.
A exportação. de cargas frigarificadas
também teve excelente desempenha, su-
perando. a recorde da. mês anterior, Em
junho. faram mavimentados 9.351 TEUs-
um incremento. de 58,6% na camparaçãa
com a mesma mês de 2012. As exporta-
ções ta tais cresceram 33%.

Na área de responsabilidade social, a Par'
ta nave ·investiu em projetos e ações, 'cama
patrocínio para a canstruçãa da Centro. In-
tegrada de Cultura de Navegarites e par-
céria nas projetos da Espaço Cantém Cul-
tura. O plantio. de 6 mil mudas de árvores
parrt compensar as emissões de carbano
das caminhões 'Terminal Tractars e' a con-
quistà do Prêmio. Empresa Cidadã 2013 da
ADVB/SC, com ocase 'Ecoponto, faram as
destaquesdo semestre na área de respon-
sabilidade ámbiental.

Para a diretor-superintendente adminis-
trativo da Portonave, Osmari de Casti'lho
Ribas, as números são. reflexa da traba-
lha eficiente e G,9mprametida da equipe
de mais de 900 funcionários. "Parte deste
recarde, deste sucesso, devem as ao. esfor-
ça das nossos cólaboradares que se de'di-
cam a este projeto", camenta Castilho.
A chegada e operação das novos equipa-
.mentas, a ampliação. de servicos .e acar-
dos camerciais e o tamanha das embar-
cações são. outros fatores que justificam
este crescimento, segunda' a diretar-su-
perintendentc aperacianal da 'Portona ve,
Renê Duarte.
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ÀCSfinveste em nova sede
, ' ,

De. olho no futuro e buscando novos desa-
, fios, à organização ACSI deve inaugurar em
, 'outubro, em Jaraguá do Sul, sua nova sede.
Fundada e~ 1990, aefi"presa é constituída
pelas empresas ACSI Serviços Ltdá., ACSI
Comissária de-Despachos' Ltda. e ACSICO,~

, MEX Importação e Exportação Ltda.
, \ r

, A organização atua em Itajaí desde 2006.
nas atividades próprias de despacho e de-
sembaraço. de mercadorias, desconsolidação,
de cargas, asses~o;ia nas modalidades de:'
drawback, admissão' temporária, e' outras
situações que envolvam -transações com o
exterior, A ACSICOMEX está voltada para.. . "\'

exportações e importações por conta pró-

,
/,(

pria, conta: e ordem-de terceiros e POJ en-
comenda,

Hoje a ACSI atende clientes de todo o Brasil
nos ramos têxtil, 'cerâmico, náutico.iautomo-
bilístico, alimentício, metal-mecânico, saúde,
·i.niormática e construção civil. À empresa es-
timula e exige uni elevado grau-de especiali-
zação do seü quadro funcional, composto por

J profissionais cuja qualifieação coloca a empre-
sa como' uma. dás mais eficazes do complexo
aéro'póftu~io de Itajaí-Navegantes. ' .
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A empresa se destacou na prestação de ser-
viços na p,o~tona'{e.-1fo mês de julho foi o,
-despachante que mais apresentou proces-
sos de importa:ção sempendências.

Segundo o-diretor da empresa, ü;'iz Gar-
.cia, a:,ACSI acredita'na 7econo~ia brasilei-
ra e confia que o país retorne aos níveis de
crescimento compatíveis com súas necessi-
dades, fato que assegurará 'a continuidade
crescente dos negócios, .
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