QUEM SOMOS? | ABOUT US
A Ancorar caminha a cada dia com resultados positivos e em constante crescimento no segmento marítimo.
Seguimos oferecendo uma gama de serviços com
qualidade e credibilidade, prezando sempre pela
harmonia e atuação positiva junto aos nossos clientes.

Ancorar walks each day with positive results and
constant growth in the maritime segment.
We continue offering a range of services with quality
and credibility, always estimating for harmony and
positive performance with our clients.

01

Fundada em 2016 como Santarém Shipping Service, somos uma agência genuinamente amazônica, com matriz na cidade de Santarém. Nosso
objetivo sempre foi ter um modelo de atuação
integrado em diferentes etapas da cadeia logística, turística, portuária e comércio exterior na
Região.

Our company was founded in 2016 as Santarém
Shipping Services. We are a genuinely Amazonian
Company, with headquarters in Santarém. Our
goal has always been to have a performance
model integrated in diferente stages of the logistics chains, tourism, ports and foreign trade in the
region.
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Nossas operações são conduzidas por colaboradores altamente qualiﬁcados e desde de 2020
buscando uma consolidação no mercado de
logística marítima nos tornamos o grupo Ancorar
Shipping Services oferecendo serviços com
sólido conhecimento de mercado, podemos
auxiliar armadores, operadores portuários,
agências marítimas, entre outras empresas na
indústria marítima, sempre com eﬁcácia e comprometimento diante de nossos clientes.

Our operations have been conducted since 2020
by highly qualiﬁed empoyees, looking for a
consolidation in the maritime logistics market
we became the Ancorar Shipping Services Group,
with a solid knowledge of the market. We can
assist ship owners, port operators, maritime
agencies, among other companies in the maritime industry, always providing efﬁciency and
commitment to our clients.
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Missão
Proporcionar comodidade e soluções práticas para nossos clientes.

Visão
Ser uma empresa reconhecida internacionalmente por sua
conﬁabilidade e excelência nos serviços prestados.

Valores
Responsabilidade – Agilidade – Comprometimento – Inovação –
Ética – Trabalho em equipe.

Mission
Provide convenience and pactical solutions for our clients.

Vision
To be a company recognized internationally for its reliability and
excellence in the provided services.

Values
Responsability – Agility– Commitment –
Innovation – Ethics – Teamwork.
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AGENCIAMENTO MARÍTIMO | SHIPPING AGENCY
A Ancorar oferece serviços de agenciamento marítimo com atendimento 24 horas por dia, inclusive aos
domingos e feriados.
Nossa empresa conta com proﬁssionais com um
vasto conhecimento operacional, o que nos permite maior eﬁcácia e celeridade em nossas operações.
Nossos clientes podem contar com um atendimento personalizado para atende-los como Agente de
Afretador, Agente do Armador, Agente Protetivo ou
Husbandry Agent.

Ancorar offers shipping agency services with a 24
hours a day assistence, including sundays and holidays.
Our company has professionals with extensive
operational knowledge, which allows us to operate
more efﬁciently and faster.
Our clients can count on a personalized service to
assist them as Charterer’s Agent, Owner’s Agent,
Protective Agent or Husbandry Agent.
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SHIP CHANDLER
Abastecimento de aprovisionamentos com uma
ampla gama de produtos de qualidade garantida, tais como: alimentos, suprimentos de manutenção, materiais de limpeza, equipamentos de
segurança e todo o suporte adequado às necessidades das embarcações.

Supply of provision with a full range of guaranteed quality products, such as: food, maintenance
supplies, cleaning materials, safety equipments
and all appropriate support to the needs of the
vessels.
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AJUDA HOSPITALAR | MEDICAL CARE
A Ancorar está pronta para auxiliar seguradoras,
navios, agências marítimas e armadores, obtendo
atendimento médico de urgência e emergência,
serviços odontológicos, oftalmológicos e exames
nos melhores hospitais e clínicas.

Ancorar is ready to assist insurance companies,
vessels, shipping agencies and shipowners, obtaining urgent and emergency medical care, dental
and ophthalmological services, and exams in the
best hospital and clinics.
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ANCORAR VIAGENS | ANCORAR TOURS

Nós também disponibilizamos de serviços de
passagens aéreas e ﬂuviais, bem como pacotes
turísticos voltados a valorizar a nossa cultura
Amazônica, trazendo experiências únicas por
meio de roteiros pela cidade, roteiros gastronômicos, rios, praias e tudo de melhor que nossa
região pode proporcionar.

We also offer airlines and boat ticket services, as
well as tour packages aimed at enhancing our
Amazonian culture, bringing unique experiences
through city tours, gastronomic tours, rivers,
beaches and all of the best that our region can
provide.
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OUTROS SERVIÇOS | OTHER SERVICES
•
•
•
•

Entrega de numerário ao comandante;
Entrega de documentos, encomendas ou peças;
Liberação de DTA;
Acompanhamento de sua carga junto à
INFRAERO;
• Registro e restabelecimento de visto consular
de tripulantes estrangeiros.

•
•
•
•
•

Delivery of CTM;
Delivery of documents, goods or spare parts;
Release of DTA;
Following of your shipment with INFRAERO;
Visa Registration and Extension of foreign crew
members.
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CONTATO | CONTACT
Tiago Amorim
Director and Operations Manager
tiago.amorim@ancorarss.com
+55 (93) 99113-2075
Edinho Aguiar
Director and Financial Manager
edinho.aguiar@ancorarss.com
+55 (93) 99127-7866

Aponte para o
QR-CODE
e saiba mais.
Scan the QR-CODE
for more
information.

https://ancorarss.com/
Av. Magalhães Barata, 779, Fundos A,
Aparecida. CEP: 68040-600.
Santarém/PA
commercial@ancorarss.com
+55 (93) 99174-0173
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