
 

 

Log-In realização operação histórica no TVV 

Terminal desembarcou, em apenas dois dias, 21 uma locomotivas de 155 toneladas cada 

Janeiro de 2013 será marcado por uma importante conquista para a Log-In Logística 

Intermodal. Após intensa negociação, a empresa venceu a concorrência e trouxe para o 

Terminal de Vila Velha, administrado por ela, o navio HHL VALPARAISO, que operou 21 

locomotivas da VLI Multimodal S/A - empresa subsidiária da Vale. Todo o desembarque das 

máquinas aconteceu em apenas dois dias, tempo recorde para uma operação desse porte. 

“O resultado desta operação comprova a busca contínua do TVV por novas oportunidades de 

cargas e operações, demonstrando a sua capacidade de adequação a novos mercados. 

Estamos direcionando nossa força de vendas ao nicho especifico de cargas e projetos 

especiais, principalmente por termos uma excelente expertise técnica para garantir operações 

como estas”, explica o gerente nacional de vendas da Log-In, Júlio César Lourenço. 

As locomotivas – que pesam 155 toneladas cada – terão como destino a ampliação da 

capacidade de atendimento de transporte de cargas ferroviárias no país, além de modernizar a 

atual frota.  

TVV - O Terminal de Vila Velha (TVV), no Espírito Santo, que funciona 24 horas por dia e sete 

dias por semana, é uma excelente alternativa para operações de importação e exportação de 

contêineres para o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. Integrado ao Complexo Portuário de 

Vitória, o Terminal é o único especializado na movimentação de contêineres no Estado e 

permite que os clientes importadores se beneficiem dos incentivos fiscais oferecidos pelo 

governo do Espírito Santo. O TVV possui conexão rodoviária com as BRs 101 e 262. 

Log-In - A Log-In Logística Intermodal possui atuação focada na criação de soluções integradas 

para movimentação portuária no transporte de conteinêres porta a porta, por meio marítimo, 

complementado por ponta rodoviária, bem como pela armazenagem de carga através de 

terminais intermodais terrestres. 


