
 
 

Log-In lança linha direta entre Manaus e Santos 
 

Novo serviço de cabotagem Costa Norte Express entrará em operação em maio 

 e fará o trajeto Manaus-Santos em apenas 10 dias. 

 

A Log-In Logística Intermodal lança em maio o serviço de cabotagem Costa Norte 

Express que conectará os portos de Manaus (AM), Santos (SP), São Francisco do Sul 

(SC), Salvador (BA), Suape (PE), Fortaleza (CE) e Vila do Conde (PA), com frequência 

quinzenal. A novidade está na rota expressa entre Manaus e Santos, cujo trajeto será 

feito em apenas 10 dias. O anúncio foi feito pelo diretor comercial da Log-In, Fábio 

Siccherino, na 20ª edição da Intermodal South America, evento que acontece entre 01 

e 03 de Abril, em São Paulo. 

 

A rota expressa tem por objetivo atender à indústria eletroeletrônica de Manaus que 

envia seus produtos para o Sul e Sudeste no início do mês, para venda no mesmo 

período. “A rota expressa reduz o tempo de trânsito de 14 para 10 dias. Nosso objetivo 

é capturar um volume importante de carga que ainda utiliza o modal rodoviário”, 

explica Siccherino. O serviço será atendido por dois navios de 1.700 TEUs - unidade 

equivalente a um contêiner de 20 pés. 

Malha marítima da Log-In 

O serviço Costa Norte Express terá frequência quinzenal e, somado com outra rota da 

Log-In – o Serviço Amazonas – a empresa fará seis escalas por mês em Manaus. Já a 

conexão do novo serviço com a rota Atlântico Sul permitirá o envio de carga para 

Buenos Aires, via Manaus. 

 

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 movimentação portuária e armazenagem de carga através de terminais 

marítimos e intermodais terrestres. 
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