DIRETORIA COMERCIAL
GERÊNCIA DE NEGÓCIOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ESTATÍSTICA
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO
01 – Principais atividades
Coleta de dados para o sistema de estatística referente ao mês de Outubro, digitação e
fechamento do mês de Setembro.
Sistema Permanente de Acompanhamento de Preços (ANTAQ)
Desempenho Operacional dos Serviços Portuários (ANTAQ)
Atualização do Comparativo e Demonstrativo Receita e Despesas Energia Elétrica e
Utilização de Tomadas e Demonstrativo da Tabela 1, por navio.
Entrega à Superintendência, Diretorias e Assessorias Relatórios de Resultados
Estudo tarifário para ANTAQ
Auxilio no Estudo Viabilidade Econômica Via Expressa Portuária para Prefeitura de Itajaí
Atualização do mapa de linhas de escalas marítimas em Itajaí.
Elaboração do relatório mensal do Porto de Itajaí referente ao mês de Novembro.
Participação na reunião do Conselho de Autoridade Portuária.
Participação nas reuniões da Câmara Setorial do Porto na ACII.
Participação na Câmara de Logística da FIESC.
02 – Visitas de empresas ao Porto de Itajaí
Visitas de empresas relacionadas ao comércio exterior com objetivo de conhecer a estrutura
portuária aos quais foram apresentados a estrutura organizacional, histórico, estrutura física,
investimentos, estatísticas portuárias e visitas às unidades operacionais, totalizando 4
empresas.
03 – Visitas de entidades educacionais, filantrópicas, etc ..., ao Porto de Itajaí

Visitas de universidades, colégios, entidades sociais e órgãos governamentais com
objetivo de conhecer a estrutura portuária aos quais foi apresentadas a estrutura
organizacional, histórico, estrutura física, investimentos futuros, estatística portuária,
através de palestra e vídeo, e visitas às unidades operacionais (programação,
guarda portuária, pátio de contêineres, armazéns e cais):
•

UNIVALI e UNOESC-Campos Novos

04 – Visitas externas
Visitas externas a clientes, entidades educacionais, filantrópicas e participação em
congressos, com a finalidade de estreitar o relacionamento entre as partes, divulgação dos
serviços e desempenho operacional do Porto de Itajaí, totalizando 2 empresas.
Itajaí, 02 de Janeiro de 2006.
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