Antonov "Condor" pousa em São Luiz
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A Aeronave trouxe o anel (rolamento) do pivô traseiro da máquina Carregador de Navios
(CN-321-01) da Vale do Rio Doce, localizada no Porto de Ponta da Madeira, no bairro Itaqui,
na capital do Maranhão. A peça que será substituída está quebrada, e vinha causando grandes
prejuízos financeiros e operacionais à empresa e ao Estado. A peça foi fabricada pela
ROHELIG Alemã em tempo recorde, especialmente para a Vale, saindo do processo de
fabricação diretamente para o embarque no Antonov. O vôo decolou de Dusseldorf, na
Alemanha, às 07h00 e pousou no Aeroporto Marechal Cunha Machado, em São Luis, às
12h40, hora local. A descarga direta sobre o caminhão-carreta no pátio e o seu percurso até o
TECA INFRAERO foi concluído às 14h30, horário em que se deu a atracação da carga no
Terminal de Logística. Todos os trâmites (despacho) foram efetuados com proatividade e o
máximo de controle e agilidade, tanto pela INFRAERO como pela autoridade aduaneira (RFB)
e a Vigiagro, em perfeita interação com os demais intervenientes do processo (Figwal Logistics,
Vale do Rio Doce, TJ Despachos e MAPA Despachos). A carga foi liberada pela Alfândega e o
TECA efetuou a entrega ao transportador terrestre (Transpes) às 16h00, um recorde em nosso
aeroporto (1 hora e meia).
A carga chegou ao Complexo Portuário da Vale às 17:00 horas, onde já a aguardavam os
técnicos da empresa Robrasa, responsável pela montagem da peça, cujos trabalhos
iniciaram-se imediatamente, devendo durar 5 dias.
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Fotos e Texto: Thelmo Soares Rodrigues

Comentário da Alide: Anos após o fim da União Soviética a frota de cargueiros de grande porte
Antonov 124 continua ativa em sob grande demanda. Planos anunciados recentemente
apontam para uma reabertura da linha deste monstro, segmento que curiosamente parece não
atrair os fabricantes ocidentais. Vários aeroportos brasileiros recebem comummente este avião
entre eles São José dos Campos e Curitiba. Como o início da operação da Alcântara Cyclone
Space pode ser que mais destes gigantes voltem ao Maranhão em breve
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