
 

 

Log-In patrocina Enaex 2013, no Rio de Janeiro 

Evento, que acontece dias 22 e 23 de agosto, tem como tema “Propostas para uma 
logística integrada e competitiva” 

A Log-In Logística Intermodal patrocina a 32ª edição do Encontro Nacional de 
Comércio Exterior (Enaex). Com o tema “Propostas para uma logística integrada e 
competitiva”, o evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Rio de Janeiro. As 
inscrições são gratuitas. 

O Enaex 2013 reunirá grandes nomes dos cenários político e empresarial brasileiros. O 
Enaex 2013. Até o momento, estão confirmadas as participações do ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel; do presidente do 
BNDES, Luciano Coutinho; o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da 
República, Leônidas Cristino; da secretária de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Tatiana Prazeres; e do ex-
ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, entre outros.  

Durante o Enaex 2013 será realizada a reunião do Mercoex, conselho de Comércio 
Exterior do Mercosul, formado pela Câmara de Exportadores da República Argentina 
(CERA), União de Exportadores do Uruguai (UEU) e Centro de Importadores do 
Paraguai (CIP). No dia 22, será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio Destaque 
de Comércio Exterior, conferido pela AEB e pelo Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.  

Voltado a profissionais ligados à área de Importação e Exportação, o Enaex 2013 
contará ainda com workshops sobre “Operações de Comércio Exterior de 
Mercadorias”, “Licenciamento de Importação”, “Siscoserv” e “Drawback”. 

Enaex 2013  

Inscrições: www.enaex.com.br  
Data: 22 e 23 de agosto  
Credenciamento: de 8h às 9h 
Local: Armazém 2 do Pier Mauá – Porto do Rio de Janeiro 
Endereço: Avenida Rodrigues Alves, s/nº, Praça Mauá 
 

Sobre a Log-In 

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

integradas para movimentação de cargas na cabotagem e no Mercosul, por meio marítimo, 

complementado por ponta rodoviária para serviços porta-a-porta, bem como pela 
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movimentação portuária e armazenagem de carga através de terminais marítimos e 

intermodais terrestres. 

 

 


