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Norte puxa crescimento dos portos privados
A região Norte foi a que apresentou maior expansão no número de terminais portuários privados em 2019,
apontam dados da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP). Dos 20 empreendimentos
autorizados, com investimento total previsto de R$ 1,5 bilhão, 11 são na região, dedicados sobretudo para
movimentação de granéis líquidos. A tendência é que a movimentação de cargas cresça este ano, avaliou o
presidente da ATP, almirante Murillo Barbosa.
Fonte: Valor Econômico
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exterior, transportes e logística a integrar, em uma
mesma plataforma, os recursos da televisão, rádio e
internet. A iniciativa tomada em 2002, une a velocidade
do webjornalismo às novas tecnologias de compressão de
dados de áudio e vídeo, fazendo do Brazil Modal um
portal dinâmico, criativo, sempre atualizado com todas as
novidades desses setores. O portal é uma revista
eletrônica que se destaca na sua seção audiovisual os
principais eventos que acontecem nesse setor, com a
cobertura de Ana Dornellas, ao mesmo tempo que
oferece um conteúdo editorial abrangente sobre os
segmentos que movimentam o comércio exterior. É
atualizado diariamente. Logística, Transportes, Comércio
Internacional. Portos, aeroportos, Eadis, empresas de
comércio exterior, armazéns, Freight-forwarders,
empresas de navegação, NVOCCs, empresas aéreas,
tradings, despachantes, couriers, concessionárias de
ferrovias, transportadoras, todos estes segmentos serão
apresentados em reportagens e entrevistas dinâmicas e
criativas com autoridades e executivos do setor. Além de
indicadores de mercado e artigos sobre legislação e
outros temas de apoio ao mercado exportador e
importador sendo eles:Textil, Farmacêutica, Moveleiro,
Químico, Automotivo, Alimento, Oil & Gás, Mineração,
Celulose, Plástico, Tabaco, Maquinário entre outros). A
abrangência do Portal engloba todo o Brasil, MERCOSUL e
boa parte EUA, Europa e Ásia. Apareça no Brazil Modal.
Envie sua notícia, artigo ou opinião, que estaremos
analisando e incluindo o material de interesse em nosso
site.
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