Prim
meiro Boeiing 737-40
00F da Mo
odern Logistics chega em ma
aio
Ope
erador logísstico vai co
ontar com frota próp
pria para o transporte
e aéreo, ch
hegando a
36 aeronaves
a
em cinco anos,
a
em 15
1 centros de distribu
uição
A Modern
M
Log
gistics, a mais nova empresa de logísstica integ
grada do Brasil, vaii
rece
eber o prim
meiro Boein
ng 737-400
0F da frota
a em junho
o. Até o fim
m do ano serão trêss
aviões deste modelo
m
em
m operação, capazes de transsportar 20 toneladas
s de carga
a
cada
a um. No próximo
p
an
no, chegarrão os dois
s primeiross ATR-72F
F e mais trrês Boeing
g
737--400F e, atté 2020, se
erão 36 ae
eronaves na frota da Modern Lo
ogistics.
Resu
ultado de um investtimento de
e 75 milhõ
ões de dóllares, a em
mpresa va
ai oferecerr
servviços logístticos que englobam
e
toda a ca
adeia para os cliente
es, do emb
barque no
o
prod
dutor à entrega no distribuidor
d
r ou consu
umidor final. Para issso, vai co
ontar com
m
transsporte aé
éreo próprrio, armazzenagem também própria e
em 15 ce
entros de
e
distrribuição e transporte
t
terrestre com
c
parceiros estraté
égicos.
Na primeira
p
fa
ase da Mo
odern Logisstics, serã
ão instalados centross de distrib
buição em
m
Jund
diaí (já pro
onto), Cam
mpinas (no
o aeroporto
o de Viraccopos, em obras), Manaus
M
(já
á
alugado e em avaliação
o das obrass necessá
árias), Recife (imóvell já selecio
onado, em
m
fase de negociação comercial finall), Goiânia, Porto Ale
egre, Rio de Janeiro e Curitiba,
a um com capacidad
de mínima
a de 5 mil metros qu
uadrados. Com a ch
hegada da
a
cada
prim
meira aeron
nave, os voos vão ligar Cam
mpinas a Manaus, Salvador e Recife..
Sem
mpre com os voos e os centtros de distribuição, alinhadoss com o transporte
e
terre
estre.
A Modern
M
Log
gistics vai se especcializar em
m logística
a para pro
odutos de alto valorr
agre
egado, ele
etroeletrônicos, mediccamentos e produtoss refrigerad
dos. Para isso, todass
as certificaçõe
c
es estão sendo obtid
das, incluin
ndo as da
a ANAC (A
Agência Na
acional de
e
Avia
ação Civil),, da ANVISA (Agência Nacion
nal de Vig
gilância Sa
anitária) e do MAPA
A
(Min
nistério do
o Abasteccimento, Pecuária
P
e Agricultura). A M
Modern Lo
ogistics é
comandada po
or executivvos que participaram
p
m da fund
dação da Azul Linha
as Aéreass
ais informa
ações em www.mode
w
ern.com.br
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