Relatório de Reunião
Reunião Núcleo de Negócios Internacionais
Número:

08/2019

Início:

19/06/2019 - 08:00:00

Fim:

19/06/2019 - 09:30:00

Local:

ACIJ - Salão Nobre

- 08:00:00 às 08:15:00 - Welcome Coffee e Networking, oferecido por Consórcio Ponta Negra
08:00/08:25 Café realizado nas dependências da ACIJ
- 08:15:00 às 08:25:00 - Abertura da Reunião + Comunicados
08:25 - Abertura da reunião por Arnaldo, onde a Letícia Peters comentou da Rodada de Negócios na Logistique (evento promovido pelo NNI) e da campanha de adesão na
ACIJ (Traz mais 01). Posteriormente Arnaldo comentou da reunião de planejamento estratégico e do happy hour de inverno a ser promovido em julho.
- 08:25:00 às 08:30:00 - Agradecimento e Apresentação Consórcio Ponta Negra
08:35 - Flávio e Gustavo apresentaram a Ponta Negra (área de atuação, estrutura e etc).
- 08:30:00 às 09:10:00 - Reunião Intervenientes - Palestra oferecida por Consórcio Ponta Negra, Gestora do Terminal de Cargas do Aeroporto de Joinville
08:40 Flávio comentou da atuação da Ponta Negra, dos diferenciais do terminal (tamanho do armazém, eventual operação em cargueiro e etc).
08:55 Gustavo comentou da negociação junto a algumas cias para ter aeronaves cargueiras no aeroporto. Existem conversas iniciais com a Latam para 3 origens
(EUA/Europa/Ásia).
- 09:10:00 às 09:20:00 - Questionamentos + Dúvidas
09:00 - Nucleado Arnaldo questionou se o aeroporto de Joinville já possui autorização da ANAC para operar como aeroporto internacional. Flávio respondeu que sim.
Nucleada Renata perguntou do índice de canal vermelho/exigências para cargas com ex-tarifário. Flávio respondeu que hoje o índice é de 95% para canal verde.
Nucleada Elisabeth comentou que hoje o aeroporto de Joinville está com preços melhores e atendimento diferenciado, muito em função da Ponta Negra.
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- 09:20:00 às 09:30:00 - Demais Assuntos + Encerramento
09:10 - Nucleada Elisabeth comentou que não houve representantes da ACIJ no COLFAC e que lá foi informado que será extinta a 9º região, e SC/PR/RGS/MGS farão parte
da 5º região dentro da SRF. Com isso deve-se diminuir ainda mais o quadro de funcionários da SRF. Comentou ainda que já é possível cadastrar produtos dentro do sistema
da DUIMP.
09:21- Arnaldo encerrou os trabalhos, agradeceu a presença de todos e a reunião se deu por encerrada.
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