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O Continente Americano se integrará através do transporte de pessoas e de bens. Muitos modais de transporte (aéreo, hidroviário,
rodoviário e cabotagem) já, operam entre
os países em escala comercial e mostram-se
economicamente viáveis. Novos caminhos
estão sendo desbravados e estarão interligando mais países e também o Oceano
Atlântico ao Pacífico como nova opção ao
Canal do Panamá.
A CIT acompanha esta evolução e amplia
o número de países mebros para que todos
possam se beneficiar desta evolução dos
transportes.
Por ser do interesse geral, é importante
que a transparência dos acontecimentos seja
proporcionada em fórum aberto aos países
e o melhor local é a OEA - Organização dos
Estados Americanos.
Depois das reuniões de Quito e Buenos
Aires, a segunda Reunião Ordinária da CIT,
programada para outubro de 2009, acontecerá em Washington (USA), na sede da
OEA e reunirá os representantes de todos os
modais de transporte para discutir o futuro
das três Américas.
Na OEA, estaremos em casa!
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CIT firma acordo de cooperação com o
Conselho de Competitividade dos EUA (CoC)

N

o dia 26 de fevereiro de julho, quando a CIT recebeu em
Pela manhã, a agenda contem2008, foi realizada na sede Brasília uma delegação composta plou uma visita ao Campo-Escola
da CIT a assinatura de um por presidentes de universidades, de Logística de Subsistência do
Memorando de Entendimentos entre organizações, empresas e mem- Exército, unidade de referência no
o CoC e a CIT. Esta formalização visa bros do governo americano, para desenvolvimento de tecnologias
ao estabelecimento de cooperação uma série de visitas corporativas sociais, e à Confederação Nacional
na área de qualificação profissional a instituições com as quais a CIT do Transporte - CNT, onde lhes foi
e o intercâmbio de informações téc- mantém relações, com o objetivo apresentado o Projeto Despoluir,
nicas. Tanto a CIT como o CoC têm de apresentar ao grupo americano que tem, entre seu rol de atividades,
como finalidade fomentar e apoiar iniciativas inovadoras de tecnologias a inspeção técnica veicular com
a capacitação profissional do capital sociais sustentáveis, incentivo à di- parâmetros ecologicamente viáveis,
humano das empresas e aos
visando a certificação dos
estudos técnicos para subtransportadores cujos vesidiar políticas públicas que
ículos se enquadrem em
contribuirão para o aumento
padrões ambientalmente
da competitividade no setor
aceitáveis, além da consprivado. As instituições irão
cientização do trabalhador
buscar uma integração para
do setor. Após almoço ofemanter um intercâmbio de
recido pelo Comandante
dados técnicos de interesse
do Exército Brasileiro, Gen.
mútuo.
Ex. Enzo Martins Pari, a deO CoC (www.compete.org)
legação visitou o campus
é uma organização apartida Universidade Católica
dária, não-governamental,
de Brasília (UCB), a qual
com sede em Washington
vem sendo reconhecida
Delegação do CoC em visita às instalações do Exército
DC. Tem como objetivo o
por projetos e pesquisas
debate sobre a competitividade e minuição da contaminação gerada na área de inovação. Foram recebia inovação. Reúne-se para avaliar pelo setor de transportes e projetos dos pelo reitor da UCB, Padre José
os desafios e as oportunidades acadêmicos já existentes, contem- Romualdo Degasperi, e um grupo
econômicas, além de patrocinar plando áreas diversas.
seleto de autoridades acadêmicas.
conferências, seminários e eventos
A delegação americana foi liderada
Com essa visita, a CIT deu um
especiais que são utilizados para a por Deborah Wince-Smith, Presidente grande passo no fortalecimento das
divulgação de resultados e recomen- do Conselho de Competitividade dos relações de cooperação com o CoC,
dações a especialistas, consultores Estados Unidos, e pelo Vice-Presiden- além de representar um marco na
políticos, funcionários do governo, te da Universidade de Georgetown, consolidação do intercâmbio técnico
meios de comunicação e sociedade Spiros Dimolitsas; e composta por e cultural, objeto do memorando.
em geral.
executivos de grandes empresas,
Entre as áreas-foco de interesse
tais como CH2MHill, NASDAQ, mútuo, estão: combustíveis renoDeloitte, Conselho Internacional de váveis, tecnologias ambientais e
Estreitamento
Desenvolvimento Econômico, e ainda sociais sustentáveis, capacitação em
O relacionamento com o CoC foi por membros do Departamento de cultura da inovação, e processos de
fortalecido ainda mais no dia 21 de Energia dos Estados Unidos.
integração logística.
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Câmara é reconhecida pela OEA

C

oincidindo com a comemoração de seu sexto ano
de atuação, a Câmara Interamericana de Transportes – CIT
teve sua solicitação de ingresso na
Organização dos Estados Americanos – OEA aprovada em sessão do
dia 16 de maio de 2008, de acordo
com os requerimentos da resolução
“Diretrizes para Participação de Organizações da Sociedade Civil nas
Atividades da OEA”.
Com este reconhecimento, a
CIT, que já trabalha com propostas
para o setor de transportes
definidas pelo conjunto
de seus 20 países membros, ganhará mais força
e notoriedade nas decisões
relativas aos transportes no
Continente Americano.
David Morris, Diretor da
Secretaria de Cúpulas da
OEA, expressou em carta
encaminhada ao Secretário-Geral Paulo Caleffi sua
confiança em poder contar
com o contínuo interesse
da CIT para incrementar e
seguir fortalecendo os mecanismos de cooperação
entre as organizações da
sociedade civil e dos Estados
membros da OEA.
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A OEA foi fundada em 30 de abril
de 1948, quando 21 países - entre
eles o Brasil - assinaram a Carta da
Organização dos Estados Americanos,
onde a instituição definia-se como um
organismo regional dentro das Nações
Unidas. Os países-membros se comprometiam a defender os interesses do
continente americano, buscando soluções pacíficas para o desenvolvimento
econômico, social e cultural.
A CIT se enquadra nesse contexto,
pois defende os interesses do continente na área de transporte em todos

os seus modais, trabalhando para a
melhor integração entre os países e
o desenvolvimento do setor.
Com a admissão na OEA, a CIT
tem reconhecida a sua importância
e amplia seu fórum de discussões,
elevando, ainda mais, o nível de seus
estudos, pesquisas, cursos, eventos
e publicações, contribuindo para
que o setor de transportes de toda
a América possa concretizar seus
objetivos e políticas estratégicas e
fortalecendo cada vez mais seus
vínculos comerciais.

Sede da OEA - Washington/EUA

8ª Assembléia ocorreu em São Paulo

R

ealizada nos dias 17 e 18 de cialidades, como sooutubro de 2007, em São Paulo lução energética para
- SP, a VIII Assembléia Ordinária o transporte, mereceda CIT contou com a presença dos ram uma abordagem
detalhada, devido à
representantes de 13 países.
Delegações de vários países des- valorização da gestacaram as dificuldades de mercado tão ambiental, segudo transporte rodoviário de cargas. rança energética e o
Segundo a representação do Chile, a interesse global, em
informalidade reduz os preços a níveis apresentação profeirreais; para a do Panamá, a proble- rida por Roberto Shimática recai sobre o ajuste dos fretes; raishi, do Ministério
já a do México destacou o tratamento do Desenvolvimento,
discriminatório que os transportadores Indústria e Comércio
internacionais recebem por parte das Exterior.
Meio-ambiente e competitividade do transporte foram temas em destaque
Outro ponto que
autoridades dos Estados Unidos.
necessárias, como na Argentina, onde
Outro tema das apresentações foi mereceu destaque
relacionado aos caminhões. Para o foi o das relações entre o transporte os transportadores de carga ficaram
Chile e o México, os proprietários de de carga e as operações logísticas isentos dos pedágios devido à interprecaminhões com tempo de uso elevado que apontam uma tendência em tação de que o setor já paga impostos
dificultam as políticas de renovação de crescimento para que o setor avance embutidos no preço do combustível
frotas e ampliam de maneira desme- cada vez mais em direção à logística. para manter as rodovias, assim como
dida a oferta de transporte em seus Para o consultor Marco Antônio Neves, pelo interesse social da atividade.
O Brasil apresentou o Projeto Despaíses. Já o Brasil e o Chile trouxeram num ambiente de alta concorrência
como tema o problema dos pedágios e volatilidade dos negócios, o modal poluir, patrocinado pela Confederação
caros, que se somam à carga tributária rodoviário tende a diminuir sua par- Nacional do Transporte, cujo objetivo
do segmento. O Equador reivindicou o ticipação, sendo que a saída para os é desenvolver e implantar tecnologias
apoio da CIT para a continuidade do transportadores é a especialização de e modelos de gerenciamento racional dos recursos naturais,
projeto de ligação entre Manaus
Países
presentes
na
além de trabalhar para a
e Manta, um porto no Pacífico,
VIII
Assembléia
da
CIT
conscientização dos profiso que ampliará as possibilidades
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa
sionais do setor de transde transporte para o Oriente.
Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México,
porte, como empresários,
O representante da ALADI –
caminhoneiros autônomos,
Nicarágua, Panamá e Paraguai.
Associação Latino-Americana
parceiros comerciais e usude Integração discorreu sobre a
ários do transporte sobre
livre circulação tanto de cargas como
a
importância
do uso racional dos
suas
atividades,
combinada
com
a
de pessoas no âmbito das Américas,
recursos
naturais.
Segundo estatísticas
considerando que a falta de planeja- ênfase ao planejamento e à priorizada CNT, o setor é responsável por 9%
mento neste setor causa um panora- ção do lucro.
Durante a Assembléia da CIT tam- da emissão de CO² no Brasil.
ma bastante complicado, pois há a
A Assembléia teve seu encerramenfalta de harmonia entre os países para bém foram analisadas as parcerias
as normas que regem esse assunto. público-privadas, interpretadas como to com debates sobre a concorrência
Segundo Nestor Luraschi, na América uma decorrência do baixo nível de in- entre o transporte de passageiros por
Latina o transporte é 28% mais caro do vestimentos em infra-estrutura por parte via rodoviária e por avião, e entre motodos governos. Foram mencionadas táxis e empresas de encomendas, no
que no resto do mundo.
O álcool e o biodiesel e suas poten- políticas entendidas como mais justas e caso das cargas.
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Panamá sedia 9ª Assembléia da CIT

A

cidade de Colón, no Panamá,
sediou, nos dias 23 e 24 de abril
de 2008, a IX Assembléia da
Câmara Interamericana de Transporte,
da qual participaram delegações de 14
países. A abertura solene contou com
a presença da Ministra de Indústria e
Comércio do Panamá, Carmen Vergara,
do Governador da Província de Colón,
Júlio Kennion, e do prefeito da cidade,
Antônio Latiff, entre outras autoridades.
Em seu pronunciamento, o presidente
da CIT Capítulo Panamá, Oscar Grenald
Castillo, destacou a expressão de seu
país como um centro logístico mundial,
cujo futuro é ainda mais promissor
diante do projeto de ampliação do canal do Panamá. Grenald demandou
às autoridades que o modal rodoviário
tenha um tratamento idêntico ao do
setor marítimo, propondo que se crie
um ministério específico para o setor de
transportes, capaz de estabelecer um
marco regulatório para o transporte de
cargas, assim como para promover a
criação de um centro de capacitação
de motoristas profissionais.
A Ministra dos Transportes do Panamá,
Carmen Vergara, apresentou os índices
de crescimento econômico do Panamá,
que têm gerado oportunidades crescentes
ao setor de transportes. Ela destacou que
o Panamá encontra-se em segundo lugar
em desempenho logístico na América Latina, sendo parte de 144 rotas marítimas,
de 80 países. Para a ministra, o Panamá
possui uma plataforma logística que é
referência em toda a América.
No primeiro dia da Assembléia, as
palestras versaram sobre a infra-estrutura
de transporte e logística do Panamá, o
transporte de passageiros no México, o
sistema de transporte de passageiros por
ônibus na cidade brasileira de Curitiba e
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sobre as iniciativas da Fundação para
No Panamá, a CIT criou cargos de
a Formação Profissional do Transporte Diretores Regionais para o Cone Sul
na Argentina – FPT, responsável pelo (Martín Sánchez Zinny/Argentina), Retreinamento de 15 mil profissionais por gião Andina (Harrison Vizcaíno Andrade/
mês naquele país, sendo referência em Equador), e para a Região da América
matéria de estrutura de qualificação no do Norte, Central e Caribe (Leopoldo
segmento de transporte.
Almanza/México).
A Assembléia prosseguiu no dia 24
Os países centro-americanos assinade abril com a aprovação da filiação à laram sua preocupação com a elevação
CIT de duas novas entidades argentinas: do preço dos combustíveis, como fator
CELADI e ATACI.
O Secretário-Geral
da Câmara, Paulo
Vicente Caleffi, foi
reeleito para o cargo no período de
2008-2010. Os delegados das nações
presentes discutiram
os critérios para a
aceitação de novos
Transportadores panamenhos desejam que o país tenha um
ministério específico para o setor de transportes
filiados à Entidade,
assim como para a
eleição dos presidentes da CIT em cada que pode afetar o desempenho das
país-membro.
empresas nesta região. A circunstância
Caleffi propôs que se realize, num mercadológica levou ao entendimento
futuro próximo, uma reunião da CIT na de que o tema exige ajustes próprios,
sede da OEA - Organização dos Estados pelos quais tais custos devem ser repasAmericanos, em Washington (EUA), a sados ao mercado.
fim de que a Câmara se torne mais coAo término da IX Assembléia foi
nhecida nesse âmbito. A IX Assembléia confirmada que a próxima reunião
aprovou ainda a possibilidade de a CIT ocorreria em Quito, capital do Equador,
atuar em assuntos internos de seus países em Outubro de 2008, e que a seguinte
membros, desde que por solicitação dos ocorreria em Buenos Aires, Argentina,
representantes da nação envolvida e em março de 2009.
mediante critérios comuns a todos.
Países presentes
A delegação brasileira pediu o apoio
na Assembléia
dos demais países para o pleito que
Argentina, Brasil, Colômbia,
deseja fazer junto ao governo brasileiro,
Costa Rica, Cuba, Equador, El
para que a CIT seja reconhecida como
Salvador,
Guatemala, Honduras,
entidade supranacional. Em data futura
México, Nicarágua, Panamá,
será marcada uma audiência com o
Peru, República Dominicana
presidente da República, Luís Inácio Lula
da Silva, para oficializar o pedido.

PORTUGUÊS

Parceria com Universidade de Miami
proporciona educação executiva em
múltiplas áreas

D

e 9 a 13 de junho de 2008,
reuniram-se na Universidade
de Miami (U.M.) para uma
semana de intensos estudos, os participantes de dois cursos semi-presenciais
de primeira linha em educação executiva ministrados em português e espanhol – CELTEM e CABEM - resultado
da parceria estabelecida entre a CIT e
a UM desde 2003.
O CELTEM – Pós-Graduação em
Logística e Transportes para o Gerente
Executivo - já formou profissionais de
diversas áreas e nacionalidades, assim
como o CABEM – Pós-Graduação em
Administração e Negócios. Ambos
os cursos são direcionados a profissionais da gestão pública e da área
empresarial. Além de oferecer a seus
alunos uma certificação internacional

em nível de Post-Baccalaureate,
proporcionam maiores condições
para o crescimento profissional,
conhecimentos aplicáveis, estudos de casos e visitas corporativas,
para melhor compreensão dos
diversos sistemas vigentes, tudo
isso ministrado por um corpo
docente internacional.
Ainda como parte da parceria
com a UM, a CIT lançou outro
curso internacional, o CISMEM – PósGraduação em Gestão Estratégica da
Competitividade e Inovação para o
Gerente Executivo.
Esta pós-graduação tem como objetivo preparar o participante para pensar
sobre as novas competências exigidas
pelo mercado, à medida em que as
novas oportunidades vão surgindo. O

Revista InterAmericas

CAPACITAÇÃO

CISMEM, assim como o CELTEM e o
CABEM, é composto de um módulo
por Internet (e-learning), e uma semana
presencial no campus da Universidade
de Miami, no mês de junho. As inscrições e informações para os cursos
estão disponíveis no site da CIT: www.
citamericas.org e no site de Educação
Executiva da U.M.: www.bus.miami.
edu/executive-education.

CIT e Exército Brasileiro cooperam para promover
cursos de especialização em transporte
Desde 2003, a CIT vem mantendo
uma estreita cooperação com o Exército
Brasileiro, com o propósito de promover
capacitação de alto nível nas áreas de
Logística e Transportes, direcionada a
militares e civis de várias áreas, não só
brasileiros, como também estrangeiros.
Em 2008, as relações com o Exército foram renovadas, pela assinatura de um
convênio de cooperação com o Departamento de Engenharia e Construção
do Exército Brasileiro, inaugurando uma
nova e promissora fase para
Para isto, o GETRAM (Pós-Graduação Lato Sensu em Gerência

Executiva de Transporte e Mobilização)
destaca-se como carro-chefe, ao ser
oferecido a militares e civis que buscam
aperfeiçoamento profissional, para
tornarem-se profissionais competentes
e com elevada capacidade de gerência
cognitiva e emocional, nas áreas de
Administração, Logística, Transportes,
Meio-Ambiente, Infra-estrutura e Gestão pela Excelência. O objetivo é desenvolver competências para administrar
quaisquer ações, por mais complexas
que um quadro de incertezas possa
apresentar, enfatizando a inovação e
a competitividade.

O GETRAM é realizado anualmente
em Brasília e tem duração de oito meses (março a outubro). O programa é
constituído de seminários, conferências,
palestras, participação em um Simpósio
Temático - realizado a cada ano em
uma cidade do Brasil, visitas técnicas
a empresas, além de uma viagem de
estudo, na qual são visitadas empresas
e instalações de transporte no Brasil e
em outros países do MERCOSUL. O
GETRAM adota o modelo andragógico, sistema de ensino inovador que
tem seu foco na educação de adultos,
aproveitando as experiências e conheci-
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mentos de todos, em proveito do grupo.
Baseia-se em pesquisas e trabalho em
grupo. A aquisição de conhecimento é
feita por intermédio de estudo de casos.
O suporte acadêmico é fornecido pela
UCB – Universidade Católica de Brasília
– e pela UNIVERSA Escola de Gestão,
instituições educacionais de reconhecido prestígio, tradição e qualidade.
O GETRAM encontra-se cada

vez mais aprimorado e pronto para
atender à demanda crescente por
mão-de-obra especializada em suas
áreas-foco de estudo, preparando
talentos humanos para enfrentarem
mercados turbulentos. É um curso
de fundamental importância para
aqueles que procuram destacar-se no
mundo globalizado e cada vez mais
competitivo.

Focado não só no que diz respeito às
técnicas de Logística e Transporte, este
curso prepara o participante a atuar em
diversas situações, abordando temas
como a Competitividade, Inovação,
Meio Ambiente, Excelência Gerencial,
Infra-Estrutura, Ética e Negociação.
As inscrições e informações para o
GETRAM estão disponíveis no website
da CIT (www.citamericas.org/getram)

Cursos de extensão à distância para todos
No ano de 2008, a Câmara Interamericana de Transportes lançou mais três
novos cursos, em nível de extensão à distância, sendo dois em parceria com a Universidade Católica de Brasília, o GANORG
- Gestão Administrativa e da Negociação
Organizacional - e o GELOTAR - Gestão
Logística de Transporte e Armazenagem
– e um com a Universa Escola de Gestão,
o GEICOM – Gestão Estratégica da Inovação e Competitividade.
O GANORG visa ao desenvolvimento

de competências, habilidades e aptidões
dos profissionais de todas as áreas, por
intermédio do estudo sistemático e da
troca de experiências proporcionados
pelas ferramentas de ensino à distância.
O objetivo do curso é habilitar o aluno para
o exercício de cargos de assessoria e/ou
gerência executiva das áreas de Administração e de Negócios. Já o GELOTAR visa
ao aperfeiçoamento de conhecimentos
profissionais em Logística e Transportes.
O GEICOM, por sua vez, tem o propósito

de desenvolver conhecimentos e competências estratégicas, que tenham como
foco estimular a capacidade de inovação
e o conseqüente aumento de competitividade, aplicados às mais diversas áreas
de atuação profissional.
Os cursos acontecem em um ambiente virtual e a avaliação é entendida como
um processo dinâmico e participativo de
todo o desenrolar do ensino e aprendizagem. Mais detalhes estão em www.
citamericas.org

Cursos CIT em 2009
GETRAM - Pós-graduação Lato Sensu em Gerência Executiva de Transporte e Mobilização
Período: 12 de março a 29 de outubro de 2009
Área de Estudos: Logística, Transportes, Meio-Ambiente, Infra-estrutura, Inovação e Administração.
Realização: CIT, Exército Brasileiro (Departamento de Engenharia e Construção), Universidade Católica de Brasília e Universa Escola
de Gestão
Requisitos: documentação pessoal e graduação concluída em qualquer área
Embora presencial em Brasília, Brasil, o curso é aberto a estrangeiros.
CELTEM -Certificate in Logistics and Transportation for the Executive Manager;
CABEM - Certificate in Administration and Business for the Executive Manager
CISMEM - Certificate in Innovation and Competitiveness Strategic Management for the Executive Manager.
Datas: 23 de abril – 05 de junho (módulo Internet)
07 a 12 de junho (módulo presencial na Universidade de Miami – em espanhol)
Área de Estudos: Administração, Competitividade, Inovação, Logística,Transportes.
Realização: CIT e Universidade de Miami
Requisito: documentação pessoal e graduação concluída em qualquer área
Cursos semi-presenciais abertos a todos os países-membros
GANORG - Gestão Administrativa e da Negociação Organizacional
GELOTAR - Gestão Logística de Transporte e Armazenagem
GEICOM – Gestão Estratégica da Inovação e Competitividade
Período: 02 de julho a 24 de setembro
Área de Estudos: Administração, Competitividade, Inovação, Logística,Transportes.
Realização: Universidade Católica de Brasília e Universa Escola de Gestão
Requisito: documentação pessoal
Cursos on-line disponíveis em português e espanhol, abertos a todos os países membros
Inscrições on-line e mais informações para todos os cursos em www.citamericas.org

20
20

PORTUGUÊS

ARTIGO TÉCNICO

Revista InterAmericas

Riscos e crises
Marcelo Augusto de Felippes

N

unca se sabe quando
vai ocorrer uma crise,
contudo há meios de
minimizar os seus danos. Sim,
danos sempre haverá. A gestão
de uma crise visa ao controle das
conseqüências, ou seja, diminuir
os danos para a organização.
Uma organização tem o seu
ambiente interno e externo. No
seu ambiente interno ela pode
gerenciar variáveis relacionadas
com suas Fortalezas (pontos
fortes) e Debilidades (pontos
fracos). Já no seu ambiente
exter no, a or ganização não
pode ger enciar as variáveis
relacionadas com as Oportunidades e Ameaças, contudo pode
influenciá-las.
Sorte ou azar se acham na
prudência ou na precipitação.
A escolha é de cada um de
nós. O ideograma chinês para a
palavra crise é a junção de dois
ideogramas: Ameaça e Oportunidade. Há muitas teorias sobre
crises. Basicamente, uma crise
está dividida em dois momentos: Ameaça e Oportunidade.
Curiosamente, coincidente com
o ideograma chinês, que é milenar. Por que isso?
Bem, vamos “iniciar do início”.
A imagem de uma organização
é o reflexo das atitudes de seus
colaboradores, princípios, crenças e valores nela incorporados.
Numa crise organizacional, há
que se identificar no público
dos ambientes interno e externo
aqueles que são preservadores,

destruidores e os indiferentes.
Uma organização que tem
uma imagem forte será alvo de
crises de maior intensidade do
que aquelas que têm imagens
mais fracas. A crise de imagem
é uma situação anormal. Apenas um ponto ou uma pequena
parte discrepante toma a imagem da organização e ela é vista
pelos públicos como o todo. O
público não é obrigado conhecer em detalhes a organização
que passa pela crise. O público
tira conclusões baseadas nas
informações que lhe chegam.
Uma verdade absoluta: a crise
vai passar. O segredo é passar
com o mínimo de estragos
possíveis e diminuir a escala
de repercussão que ela pode
alcançar. O “como” é muito
importante, pois um comportamento correto conquista afeição
dos outros, contribuindo com
fecundidade para o sucesso da
superação das crises. Por vezes,
uma crise mal gerenciada pode
ter conseqüências indesejáveis e
duradouras para a imagem da
organização.
Cabe à organização valorizar
a capacitação dos seus colaborador es em momentos de
“calmaria”. Não haverá tempo
para isso durante as “tempestades”. A Universidade de Miami
em par ceria com a Câmara
Interamericana de Transportes
(CIT) desenvolvem, anualmente, cursos de pós-graduação que
exercitam na prática situações

de crise (consultar CELTEM,
CABEM ou CISMEM: www.citamericas.org).
Nas or ganizações em que
há fr eqüentes mudanças de
posição das pessoas que as
chefiam, há uma característica
que as torna mais vulnerável aos
riscos e às crises. Esses chefes,
sabedores que em breve estarão
deixando aquele cargo, não se
preocupam com a fase da Oportunidade das crises e “vivem
apagando incêndios”.
Tradição não garante sucesso.
Diante de uma crise, todos os
acertos não chamam tanta atenção quanto um único fracasso. O
sucesso de anos não encobre um
único deslize, pois a malevolência do sensacionalismo tentará
ressaltar todos os possíveis e prováveis defeitos organizacionais e
jamais as suas virtudes.
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- Volume III, Scania da América
Latina, 2005.
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da Prudência, Editora Martin
Claret, 2005.
- www.mundorp.com.br/seminarioibc-crise.html
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A busca do verdadeiro
desenvolvimento no Cone Sul
Martin Sánchez Zinny
Diretor Regional para o Cone Sul - CIT

O

s prováveis cenários que a
região do Cone Sul da CIT
deverá enfrentar não são
muito diferentes daqueles que são
comuns à América Latina: segurança, conectividade e confusão entre
crescimento e desenvolvimento
econômico.
Neste caso não nos referimos
apenas aos imensos custos em vidas
e bens, decorrentes dos acidentes de
trânsito e do roubo de mercadorias.
Enfocamos nossa preocupação na
falta de uma organização social –
mal que nos vem do passado – que
garanta um mínimo resguardo
institucional dos direitos individuais,
que responda à necessidade de confiança dos mercados e que estimule
os investimentos e o respeito pela
propriedade.
A conectividade nasce atrofiada
por uma colonização que concentrou
seus recursos na exploração do interior de nossas atuais nações, criando
verdadeiras zonas isoladas do atual
comércio internacional, o que levou
muitos séculos e exigirá grandes
esforços para ser revertido, a fim
de se consolidar uma estrutura que
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diminua custos de fretes e destrave a
circulação de pessoas desde um dos
extremos geográficos mais distantes
dos centros de consumo mundial.
Seria simples cair no erro de confundir períodos de crescimento com
um verdadeiro desenvolvimento econômico. Nossas economias – com
dignas exceções como a chilena
– alternam ciclos de bonança com
outros de obscuridade, recessão,
inflação e perdas. Novamente refletimos sobre a necessidade de um
marco de respeito às instituições e
aos acordos de partes, que dêem
fertilidade para a criação de âmbitos
de negócios confiáveis.
Como destaque, não podemos
deixar de fazer menção à crise
energética em geral, e à do diesel
em particular. O futuro imediato não
coloca ao nosso alcance a possibilidade de influir em sua oferta ou
na formação de seus preços. Não
obstante, sendo grandes consumidores de combustíveis, podemos
concretizar muitas realizações no
que diz respeito à formação de
nossos operadores, com o objetivo de adquirir hábitos e condutas

que reduzam significativamente
os consumos, com o conseqüente
benefício econômico para nossas
empresas e ambiental para nossas
comunidades.
Por último, insistimos uma vez
mais que é imperioso investir na
formação contínua de nossos homens e mulheres da Logística e do
Transporte, em todos os modais. O
capital humano, nesta era do conhecimento, será o fiel da balança
a favor das sociedades que apostam
na sua profissionalização. A criação
de esferas eficientes neste crucial
sentido será o melhor legado que
podemos deixar a quem nos sucederá na condução do transporte nas
Américas.
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Harrison Vizcaino Andrade
Director Regional para a Area Andina - CIT

A

Comunidade Andina de
Nações inclui Colômbia,
Equador, Peru e Bolívia
como países membros, além de ter
a República do Chile como um país
membro associado desde 20 de setembro de 2006, nos tempos atuais
tem sofrido altos e baixos, porque
não foram estabelecidas políticas
globais destinadas à busca de
um crescimento sócio-econômico
sustentado na sub-região. Apesar
disso, o comércio em relação a
exportações intracomunitárias
cresceu cerca de 13% em 2007
em comparação a 2006.
Uma das atividades mais importantes na economia de um
país é o intercâmbio comercial
de bens com outros países, e
um dos modos de transporte
que circulam dentro da CAN é o
rodoviário, por isso o transporte
terrestre requer maior importância que o transporte marítimo,
aéreo ou outro, porque estes não
poderiam complementar-se nem
integrar-se sem o terrestre.
Apesar dos resultados positivos
alcançados pelas exportações
em 2007, na CAN não há uma
livre circulação de mercadorias
e veículos.
Na Colômbia, em fevereiro,
ocorreu uma greve de caminhoneiros que durou 18 dias, o que
resultou na interrupção do co-

mércio binacional com o Equador
pelo impedimento de passagem
pela fronteira Rumichaca-Ipiales.
Os empresários de transporte
internacional se viram afetados
pela incapacidade de cumprir
seus compromissos com os clientes, causando perdas econômicas
de cerca de US $ 16 milhões de
dólares para estes dois países.
De igual modo, em agosto deste
ano, novamente ocorreu uma
paralisação dos transportadores
colombianos de 16 dias, que foi
suspensa assim que os transportadores chegaram a um acordo
com o governo colombiano, e
estabeleceram controles para
o cumprimento das tabelas de
frete e volume de carga para o
transporte por parte dos usuários
desse serviço, regular o parque
automotor e facilitar o acesso a
créditos pelo transportador para
a reposição de veículos.
Cada paralisação que ocorre
em um país membro da Comunidade Andina afeta o transportador internacional de carga por
rodovia. Sofre economicamente,
pelos altos custos que representa
ter una frota parada, por tal motivo este tema é um dos pontos
da X Assembléia Ordinária da
CIT em Quito (Equador), no mês
de outubro de 2008.
Finalmente, como desafios

futuros dentro da Região Andina
em relação à prestação do serviço de transporte internacional
rodoviário, temos que seguir impulsionando o objetivo de alcançar uma verdadeira facilitação
do comércio intra-sub-regional,
a través da livre circulação de
mercadorias.
Além disso, trabalhar no desenvolvimento e aprovação de uma
Política Comum de Transporte
Internacional Rodoviário na CAN,
que se justifica pela importância
social econômica que tem nosso
setor no comércio intracomunitário, com tendência a harmonizar
e homologar as legislações de
cada país membro e alcançar a
aplicação adequada da normatividade andina.
Conseguir que no novo projeto
modificador da Decisão 399 que
regula o Transporte Internacional
Rodoviário de Mercadorias na
CAN, contribua para facilitar a
prestação deste serviço.
Por fim, promover através da
Dir eção Regional Andina, o
tratamento de temas e assuntos
relacionados com a atividade de
transporte terrestre internacional
dentro da CAN, perante a CIT.
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Programa piloto de facilitação
transfronteiriça do transporte
de carga entre México e Estados Unidos
Leopoldo Almanza Mosqueda
Diretor Regional para a América do Norte, América Central e Caribe - CIT

O

s governos do México e Estados
Unidos chegaram a um acordo
sobre a implementação de um
Programa Piloto no serviço de facilitação
do transporte transfronteiriço de carga,
que possa avaliar a capacidade das
empresas participantes em cumprir o
marco regulatório e, principalmente as
normas de segurança de cada país. No
entanto, o programa tem revelado a
discricionariedade da regulamentação,
a incerteza nas operações e a falta de
interesse que se reflete nos números
informados a seguir.

Balanço do
Programa Piloto
Hoje, estão registradas no Programa
27 empresas mexicanas com 101 caminhões e 10 empresas norte-americanas
com 52 caminhões, número bem inferior
à expectativa de 100 empresas de cada
país e até mil caminhões circulando na
região da América do Norte.
Por parte do Governo do México, devese salientar que prevalecem problemas
de discriminação, de regulamentação
excessiva e diversidade de critérios na
implementação do Tratado. Enquanto
essas deficiências não forem corrigidas
e se acelere de maneira efetiva a passagem pelas fronteiras, a opção pelo
transbordo de carga vai continuar sendo
a mais viável para o intercâmbio comercial entre os países.
A CANACAR solicitou à Secretaria de
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Comunicações e Transportes do México
que realizasse um balanço objetivo do
Programa Piloto, no sentido que sirva
como um instrumento para minimizar
as dificuldades operacionais e de fiscalização nos postos de fronteira.

Conteúdo da iniciativa
da Câmara dos
Representantes dos E.U.A.
O Comitê de Transporte e Infra-estrutura da Câmara dos Representantes dos
E.U.A. aprovou em 31 de julho de 2008,
a iniciativa HR6630, que ordena ao
Departamento de Transporte dos Estados
Unidos terminar com o Programa Piloto
até 6 de setembro de 2008, e também
proíbe o Secretário de Transportes da
União Americana de conceder autorização para empresas domiciliadas no México de passarem além da área comercial
sem a autorização do Congresso.

Posição da CANACAR
Para a indústria do transporte de
carga do México, a iniciativa é uma
clara evidência da falta de vontade em
se cumprir com os compromissos dos
Estados Unidos no âmbito do Tratado
de Livre Comércio (NAFTA). A verdade
é que o Programa Piloto evidenciou as
fragilidades das políticas de inspeção e a
exaustiva regulação que se aplica apenas
aos transportadores mexicanos. A iniciativa revela uma posição ainda mais radical

do Congresso
americano.A
aprovação da
iniciativa ensejou também a
demanda de arbitragem que a CANACAR apresentou ao
Governo dos Estados Unidos, atualmente
em processo de negociação e que abre
a possibilidade do Governo Mexicano
aplicar sanções econômicas no contexto
do NAFTA.

Ampliação da vigência do serviço
de transporte transfronteiriço de
carga internacional entre México e
Estados Unidos. Programa Piloto.
Em 04 de agosto, a Secretaria de
Comunicações e Transportes do México,
através do Diário Oficial da Federação,
publicou o “Acordo de alteração do
Acordo de Origem que cria a modalidade e o tempo do serviço de transporte
transfronteiriço de carga internacional
entre os Estados Unidos Mexicanos e os
Estados Unidos da América”.
Com isso, altera-se a duração do
Programa Piloto de acesso ao transporte
de carga em território nacional até 31 de
agosto de 2010 e autoriza-se a participação de até 100 empresas representativas
do transporte de cada país.
Em2008deu-seinício,pelosgovernosdo
México e dos Estados Unidos, a avaliação
do Programa Piloto para que se formulem
ajustes ao seu conteúdo.
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PAÍSES
Argentina
FADEEAC - Fed. Arg. de Ent.
Empresarias del Autotransporte de Cargas
Presidente: Luis Alberto Morales
Fone: 54 11 4860 7733
Fax: 54 11 4860 7737
Cel.: 54 9 11 5410-7998
E-mail: l.morales@fadeeac.org.ar;
fadeeac@fadeeac.org.ar;
secretariapresidencia@fadeeac.org.ar

Brasil
CNT - Confederação Nacional do
Transporte
Presidente: Clésio Andrade
Fone: 55 61 3315 7121
Fax: 55 61 3225 3416
E-mail: presidencia@cnt.org.br
Federação das Empresas de
Transporte de Cargas de SP
Presidente: Flávio Benatti
Fone: (11) 2954-7702/2632-1016
Fax: (11) 2954-7782
E-mail: presidencia@fetcesp.com.br
Associação Nacional das Empresas
de Transporte Urbano
Presidente: Otávio Vieira da Cunha
Filho
Fone: (61) 2103-9293
(98) 3253-8686
Fax: (61) 2103-9260/(98) 3243-2314
E-mail: ntu@ntu.org.br; ntumaster@
ntu.org.br
ABCAM - Associação Brasileira dos
Caminhoneiros
Presidente: José da Fonseca Lopes
Fone: 55 11 2949-4937, 2949-9685/
6989-3288/ 6986-9770
E-mail: fetr@uol.com.br/abcambr@
uol.com.br
Fed. dos Condutores Autônomos do
Estado Do Rio Grande Do Sul
Presidente: Mariano Costa
Fone: (051) 3407 5920/ 3231 6036/
9987 1855
Fax: 55 51 3231 6036
E-mail: fecavergs@pro.via_rs.com.br
ANTF - Associação Nacional Dos
Transportadores Ferroviários
Presidente: Julio Fontana Neto
Fone: 55 61 3226-5434
Fax: 55 61 3321-0135
E-mail: marketing@antf.org.br

FPT - Fundación para la Formación
Profesional en el Transporte
Presidente: Martin Sánchez Zinny
Fone: 54 11 4860 7700
Fax: 54 11 4860 7700
Cel.: 54 9 11 4986-5563
E-mail: fpt@fpt.org.ar;
presidencia@fpt.org.ar
ATACI
Eduardo Furlong
Fone: 54 11 4383-9612
Fax: 54 11 4383-9612
Cel.: 54 9 11 4447-0049
E-mail: elf@transfurlong.com.ar

FENAVEGA - Fed. Nac. das Emp. de
Navegação
Diretor: Luis Rebelo Neto
Fone: (021) 2283 0893
Fax: (021) 2233 8999
E-mail: fenavega@fenavega.com.br
Sindicato Nacional das Empresas de
Táxi Aéreo
Presidente: Wolner José P. De Aguiar
Fone: (21) 2220-0251
Fax: (21) 2220-0251
E-mail: sneta@sneta.com.br
CEPIMAR - Fed. das Emp. de Transp.
dos Estados do CE, PI d MA
Presidente: David Lopes De Oliveira
Fone: 55 85 3261 7066
Fax: 55 85 3261-7066
E-mail: cepimar@cepimar.org.br
FETACESP - Federação dos Taxistas
Autônomos do Est. de SP
Presidente: José Fioravanti
Fone: 55 11 2221 5433
Fax: 55 11 2221-5132
E-mail: federacao@fetacesp.
speedycorp.com.br
CBC - Câmara Brasileira de
Conteineres e Transp. Multimodal
Presidente: Silvio Vasco Campos
Jorge
Fone: 55 21 2263 1645/2233-2333
Fax: 55 21 2233 9258
E-mail: cbcdiretoria@cbcconteiner.
org.br
NTC & Logística - Associação
Nacional do Transporte de Carga e
Logística
Presidente: Flávio Benatti
Fone: 55 11 2632-1500
Fax: 55 11 2632-1500
E-mail: presidencia@ntc.org.br
FETRASUL
Presidente: Odilon Walter dos Santos

CELADI - Cámara Empresaria de
Larga Distancia
Presidente: Mario Verdeguer
Fone: 54 11 4322 8094/95/96
Fax: 54 11 4322 8094
celadi@celadi.org.ar
CATAC - Confederación Argentina
del Transporte Automotor de Cargas
Presidente: Ruben H. Agugliaro
Fone: 54 11 4301 2608/4339/0034
Fax: 54 11 4301 2608
E-mail: catac@speedy.com.ar

Directorio de la CIT
capítulo Argentina
Bienio 2008 - 2010
Presidente: Luis Alberto Morales FADEEAC
Vicepresidente y Director - Modo
Terrestre, Director Regional de Cono
Sur, Bolivia y Perú: Martin Sánchez
Zinny - FPT

Fone: (011) 3064 9699/3083 7901 /
(062) 295 6100
Fax:(011) 3068 8817
E-mail: harue_tcg@attglobal.net

Presidente: Luiz Alberto Mincarone
Fone: 55 55 3413 2828
Fax: 55 55 3413-2378 / 3413 2828
E-mail: abti@abti.com.br

ASLOG - Associação Brasileira de
Logística
Presidente: Altamiro Carlos Borges Jr.
Fone: 55 11 3668-5541/3668-5513
Fax: 55 (11) 3668-5513
E-mail: info@aslog.org.br

ABTC - Associação Brasileira dos
Transportadores de Cargas
Presidente: Newton Gibson
Fone: 55 61 3321 7172
Fax: 55 61 3323 3960
E-mail: abtc@abtc.org.br

FENCAVIR
Presidente: Edgar Ferreira de Souza
Fone: 55 21 2262-2912
Fax: 55 21 2262-2043
E-mail: edgar@edgar.com.br,
fencavir@terra.com.br

ABRATI - Assoc. Brasileira das Emp.
de Transp. Terrestre de Passageiros
Presidente: Sergio Augusto de
Almeida Braga
Fone: 55 61 3322 2004
Fax: 55 61 3322 2058/2022
E-mail: abrati@abrati.org.br

FETRACAN
Presidente: Newton Gibson
Fone: 55 81 3441-3614/0104/7571
Fax: 55 81 3268-2620
E-mail: fetracan@veloxmail.com.br
FETRANSUL
Presidente: Paulo Vicente Caleffi
Fone: 55 (51) 3342.9299/ (54)
3452.3333
Fax: 55 (51) 3342.9299
E-mail: fetransul@fetransul.com.br
FETRANSPAR
Presidente: Luiz Anselmo Trombini
Fone: 55 41 3333-2900
Fax: 55 41 3333-9122
E-nail: presidente@fetranspar.org.br,
fetranspar@fetranspar.org.br
FETRANORTE
Presidente: Francisco Saldanha
Bezerra
Fone: (92)3584-6504 / 3851
Fax: 55 92 3584-3806
E-mail: fetranorte@ig.com.br

FENAMAR - Fed. Nac. das Agências
de Navegação Marítima
Presidente: Glen Gordon Findlay
Fone: 55 13 3219-4344/3201-9001
Fax: 55 13 3219 3848
E-mail: fenamar@fenamar.com.br;
secretaria@fenamar.com.br
ABOTTC - Associação Brasileira
das Operadoras de Trens Turísticos
e Culturais
Presidente: Sávio Neves
Fone: 55 21 2558-1329
Fax: 55 21 2558-1329
E-mail: secretaria@abottc.com.br;
savioneves@corcovado.com.br

Directorio de la CIT
capítulo Brasil
Bienio 2008 - 2010
Presidente: Clésio Andrade - CNT
Vicepresidente: Thiers Fattori Costa
- CNT

ABTI - Associação Brasileira dos
Transportadores Internacionais

Bolivia
Cámara Departamental de Transportes de La Paz
Director: Rómulo Alvarez Antezana
Fone: 5912 73073208 / 71207443
Fax: 5912 244 1210
E-mail: ralvareza@hotmail.com
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Directorio de la CIT - capítulo Bolívia
Bienio 2006 - 2008
Presidente: Rómulo Alvarez Antezana - CDTLP
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Chile
FENABUS - Federación Gremial de
Transp. de Pasajeros
Presidente: Marcos Carter
Bertolotto
Fone: 56 2 476 7900
Fax: 56 2 476 7922
E-mail: mcarter@fenabus.cl
AGETICH - Asoc. Gremial Chilena
de Empresarios del Transp.
Internac. Carga
Presidente: Dusan Simunovic I.
Fone: 56 2 222 1196
Fax: 56 2 222 2561
E-mail: agetich@entelchile.net

Costa Rica
Cámara Costarricense de Transportistas
Presidenta: Marjorie Lizano Páez
Fone: 506 2236-9032 2235
1758/8421
Fax: 506 2235 1758/ 8421
Cel: 506 8892-9833
E-mail: cctucr@hotmail.com
CANATRAC
Director Ejecutivo: Francisco Quirós
Tencio
Fone: 506 2220-1216
Fax: 506 2220-1216
E-mail: canatrac@ice.co.cr
Cámara Nacional de Transportes
Directora - T. Ter. Pasajeros: Maritza
Hernandez Castañeda
Fone: 506 2283-1820
Fax: 506 2283-1712
E-mail: camaranacionaldetransportes@
ice.com.cr
ICOFER - Instituto Costarricense de
Ferrocarriles
Director - T. Ferroviario: Miguel

CNDC - Confederación Nacional
de Dueños de Camiones de Chile
Director - Ass. Internac.: Mauricio
Cordaro Dougnac
Fone: 562 442-0410 / 639 8749
Fax: 562 442-0130 / 639 9282
E-mail: mcordaro@vtr.net,
presidente@camioneros.cl;
presidentenacional@camioneros.cl

Directorio de la CIT
capítulo Chile
Bienio 2006 - 2008
Presidente: Marcos Carter
Bertolotto - FENABUS
Vicepresidente: Sergio Muñoz FENABUS

Carabaguiaz Murillo
Fone: 506 2222-8542
Fax: 506 2222-3458
E-mail: pincofer@racsa.com.cr;
secretaria_cecifer@racsa.com.cr
División Marítima Portuária
Director - T. Marítimo: Hector Arce
Cavallini
Fone: 506 2223-5022
Fax: 506 2223-2697
E-mail: hacavallini@gmail.com;
harce@mopt.go.cr
Aviación Civil
Directora - T. Aéreo: Sonia Garro Rojas
Fone: 506 2290-0089
Fax: 506 2290-0089
E-mail: sgarro@pgac.go.cr

Directorio de la CIT
capítulo Costa Rica
Bienio 2008 - 2010
Presidenta y Directora de Transp.
Terrestre de Carga: Marjorie Lizano
Páez - CCTU
Vicepresidente: Francisco Quirós
Tencio - CANATRAC

Cuba
Ministerio del Transporte
Viceministro de Transporte: Ing. Eduardo Rodriguez Davila
Fone: 537 8816247
Fax: 537 8810303.
E-mail: erd.vmn@mitrans.transnet.cu

Directorio de la CIT - capítulo Cuba
Bienio - 2008 - 2010
Presidente: Ing. Eduardo Rodriguez Davila - Viceministerio de
Desarrollo - Ministerio del Transporte
Vicepresidente: Ing. Homero Crabb Valdés - Ministerio del Transporte

Colombia
CONALTUR - Confed Nacional de
Transp. Urbanos
Asesor: Cesar Muñoz
Fone: 571 334-9100
Fax: 571 281-8056
E-mail: jg.sancheza@hotmail.com
ASONALTET - Asociación Nacional de
Servicios Especiales
Presidente: Federico Parrado Jiménez
Fone: 571 344 0268/69 335-0339
Fax: 571 3440269
E-mail: sturcolltda@hotmail.com
ASOTUR - Asociación Nacional de
Transporte Urbano
Presidente: Alcides Torres Céspedes
Fone: 571 353 1605
Fax: 571 2430779
E-mail: asotur2005@yahoo.com;
asotur@exporinfo.com
ADITT - Asociación para el Desarrollo
Integral del Transp. Intermunic.
Director Ejecutivo: José Yesid Rodriguez
Fone: (5716) 400-8585
Fax: 571 269-2498/315-3401
E-mail: asoaditt@hotmail.com;
joseyesidr@yahoo.com;
aditt02@hotmail.com
ASOTRANS
Director Ejecutivo: German Yesid Isaza
Silva
Fone: 571 416-4267/340 9207/08/09
410 9300
Fax: 571 410-9300
E-mail: german_yesid@yahoo.com;
germanisaza@asotrans.org
ASECARGA
Presidente: Jairo Herrera
Fone: (571) 295-0095
E-mail: info@asecarga.org
UTRAC
Presidente: Maria del Carmen Florez
Fone: 57(092)823 1092
Fax: 57(092)823 1091
E-mail: coomotorista@hotmail.com
ASOTRANSCAL
Director Ejecutivo: Luis Alberto Parra
Fone: 57(096)880 2410
Fax: 57(096)880 3210
E-mail: asotranscal@epm.net.co
ANALTRAP
Presidente: Jorge Granados Manchola
Fone: 572 667 2596
Fax: 572 667 2602
ACOLTES
Presidente: Lupoani Sanchez Celemin
Fone: 571 268 2121
Fax: 571 268 2121
E-mail: acoltes@gmail.com;
acoltes@acoltes.org
CST - Consejo Superior del Transporte
Presidente: Marino Quintero Tovar
Fone: 571 340 9207/08/09
Fax: 571 369 6990
E-mail: marinoquin@yahoo.com

ACOLMI
Presidente: Hector Verastegui
Fone: 571 284-2421 / 337 7811/284
1563/480 0754
Fax: 571 281-4639
E-mail: info@acolmi.org
ASEMTAXIS
Presidente: Ernesto Neira Mantilla
Fone: 57(097)645 9782
Fax: 57(097)632 4543
E-mail: tcbonita@hotmail.com
UNIT
Presidente: Gonzalo Corredor Sanabria
Fone: 571 629 6159/619 1424
E-mail: gonzalocorsa@hotmail.com
Fenaltre
Presidente: Rafael Sierra
Fone: 571 249 9288
Fax: 571 248 0029
E-mail: esttur@hotmail.com
FENALTRAES
Presidente: Jaiber Tito Zuñiga
Fone: 572 326-5642 / 326-9749
Fax: 572 326-5642 / 326-9749
E-mail: fenaltraes@hotmail.com
COTRANSA
Presidente: Ivan Dario Restrepo Rojas
Fone: 574 (094)411 8579
Fax: 574 (094)250 8878
CORPOTAXIS
Presidente: Jose Eduardo Hernandez
Fone: 571 420 2600/420-2020
Fax: 571 262 4070
E-mail: mercadero@losunos.com;
carrera@colomsat.net.co
CONALTAXIS
Presidente: Cesar Augusto Ibagon
Fone: 571 285 7223
Fax: 571 287 2983
E-mail: cootrataxi888@hotmail.com
AVT - Alianza Vallecaucana de
Transportadores
Presidente: Gerardo Aníbal Alzate
Grijalba
Fone: 572 654 0503/680 9164
Fax: 572 680 8951
E-mail: alianzavat@
alianzavallecaucana.com
ATC - Asociación de Transportadores
de Carga
Presidente - Junta Directiva: Alvaro
Sanin Calad
Fone: 574 3611767 / 285 6659
Fax: 574 361 8135
E-mail: atc@epm.net.co

Directorio de la CIT
capítulo Colombia
Bienio 2006 - 2008
Presidente: Juan Gilberto Sanchez
Avendaño - CONALTUR
www.conaltur.com.co
Vicepresidente y Director - T. Esp.
Turismo: Federico Parrado Jiménez ASONALTET
sturcolltda@hotmail.com
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El Salvador
Asociación Salvadoreña de
Empresarios del Transp. de Carga
Presidente: Nelson E. Vanegas
Fone: 503 2275 6813
Fax: 503 2275 6657
Cel: 503 7729-2603
E-mail: asetcaes@yahoo.com.mx,
enevanegas@gmail.com
CASIT - Cámara Salvadoreña de
Industria del Transporte
Director - T. Ter. Pasajeros:
Rodrigo Contreras Teos

Fone: 503 2223-5177
Fax: 503 2223-5177
Cel: 503 7150-6349/ 7187-3706
E-mail: contreras.teos@hotmail.com

Directorio de la CIT
capítulo El Salvador
Bienio 2008 - 2010
Presidente: Nelson E. Vanegas ASETCA
Vicepresidente: Robert Alberto
Rivas - ASETCA

Guatemala
GRETRUCEX - Gremial de
Transportistas de Rutas Cortas
Extraurbanas
Presidente: Humberto Gamaliel Chin
Valle
Fone: 502 2475 2082/2081
Fax: 502 2475 2082/2081
E-mail: gretrucex@yego.com.gt
CATRANSCA - Camara de
Transportistas Centroamericanos
Presidente: Juan José Marves
Fone: 502 2442 0255
Fax: 502 2442 1348
E-mail: info@catransca.net;
catransc@itelgua.com

Honduras
CATRACHO - Camara de Transporte
de Carga de Honduras
Presidente: Benjamin Castro Flores
Fone: 504 557 6513
Fax: 504 557 6483
Cel: (504) 9990-7810
E-mail: camaradetrans@yahoo.com
ATRINO - Asociación de Empresas
de Transporte Interurbano
Vicepresidente: Wilfredo Ramos
Fone: (504) 553-1174
Fax: (504) 5553-1174
Cel: (504) 9882-6644
E-mail: congolon1965@hotmail.com
ASOTRACH - Asociación de
Empresas de Transporte de Choloma
Directora Transp. Pasajeros: Ivonne

Nicaragua
URECOOTRACO - Unión Regional
de Cooperativas de Transporte
Colectivo
Presidente: Rafael Quinto Gomez
Fone: 505 885-4429 / 268-6403
E-mail: rmqr2004@yahoo.es
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A. T. I. - Asociacion de Transportistas
Internacionales
Presidente: Julio Artemio Juarez Moran
Fone: 502 2474 3060/2003
Fax: 502 2474 1132
E-mail: ati@ati.com.gt

Directorio de la CIT
capítulo Guatemala
Bienio 2006 - 2008
Presidente: Humberto Gamaliel Chin
Valle - GRETRUCEX
Vicepresidente: Juan José Marves CATRANSCA

Lizzette Hernandez
Fone: (504) 669-3188
Fax: (504) 669-3188
Cel: (504) 9979-8105
E-mail: ivonnelizzett_25@hotmail.com
Cámara Hondureña de Transporte
Terrestre
Presidente: Carlos Tejada García
Fone: 504 235 8706/265 1649
Fax: 504 235 8706/265 1649
E-mail: catega2003@yahoo.es

Directorio de la CIT
capítulo Honduras
Bienio 2008 - 2010
Presidente y Director Transp. Cargas:
Benjamin Castro Flores - CATRACHO
Vicepresidente: Wilfredo Ramos ATRINO

FETRACANIC - Fed. de Transportes
de Carga de Nicarágua
Presidente: Jose Francisco Guerra C.
Fone: 505 2665256
Fax: 505 2665255/254-7381
E-mail: fetracanic@tmx.com.ni,
fetracanic@hotmail.com
FENICOTAXI - Federación
Nicaraguense de Cooperativas de Taxi
Representante Legal: José Vidal
Almendarez García

Ecuador
CANATRANSP - Cámara Nacional del
Transporte Pesado del Ecuador
Presidente: Nelson Chavez Vallejo
Fone: 5932 246-7341 / 2346-7366
Fax: 5932 292 2599
Cel: 0059 9949-0744
E-mail: cntransp@uio.satnet.net
ANDINATIC - Asociación Andina
De Transportadores Internac. Por
Carretera
Presidente: Harrison Vizcaíno Andrade
Fone: 5932 2903978 / 2543573
Fax: 5932 2543573
Cel: 0059 9399-4251
E-mail: andinaticandina@yahoo.com,
hvizcaino@transbolivariana.com
FEDETAXIS
Presidente: Jorge Calderón Cazco
Fone: 5932 2492160/ 2492183/
2492120
Fax: 5932 2491754
E-mail: fedetaxis@andinanet.net
Confederación Nacional de Transporte
Terrestre del Ecuador
Asesor - CIT Ecuador: Luis Lambert
Borja
Fone: 5932 2492160/ 2492183/
2492120
Fax: 5932 2491754
E-mail: fedetaxis@andinanet.net
FENACOTIP - Federación

Cooperativas De Transporte De
Pasajeros Del Ecuardor
Eddy Pazmiño
Fone: 5932 258-3999/ 258-2517/
258-2521
Fax: 5932 258-3999
Cel: 0059 8998-9747
E-mail: eddie_pazmino@hotmail.com
FENACOTRAPE - Federación
Nacional de Cooperativas de Transp.
Pesado
Presidente: Alberto Macías Zabalú
Fone: 5935 292-7330
Fax: 5935 292-7330
Cel: 0059 9389-4705
E-mail: fenacotrape@gmail.com
Federación Nacional de Transporte
Pesado del Ecuador
Presidente: Carlos Jimenez
Santamaría
Fone: (5932) 2546097 / 2546098 /
2223425
Fax: 5932 2223364/222-3425
E-mail: presfed@hoy.net, fedtrans@
hoy.net;

Directorio de la CIT
capítulo Ecuador
Bienio 2008 - 2010
Presidente: Nelson Chavez Vallejo CANATRANSP
Vicepresidente y Director Región
Andina de la CIT: Harrison Vizcaíno
Andrade - ANDINATIC

México
CANACAR - Camara Nacional
del Autotransp. de Carga
Presidente: Leopoldo Almanza
Mosqueda
Fone: 5255 5999-7105 / 34
Fax: 5255 5999-9705
E-mail: l.almanza@canacar.
com.mx;
leopoldoalmanza@gmail.com;
sistemasenercel@hotmail.com;
presidencia@canacar.com.mr
CANAPAT - Camara Nacional
del Autotransporte de Pasaje y
Turismo
Director: Arturo Juncos Ortega
Fone: 5255 3067-4800 / 19
Fax: 2555 3067-4807

E-mail: presidencia@canapat.org.
mx;
canapat@canapat.org.mx

Directorio de la CIT
capítulo Mexico
Bienio 2008 - 2010
Presidente: Arturo Alcántara Rojas
- CANAPAT
Vicepresidente e Director Región
Norteamérica, Centroamérica
y el Caribe: Leopoldo Almanza
Mosqueda - CANACAR

CANITRANS - Cámara Nicaragüense
de transporte
Presidente: Andres Bladimir Lara Morales

Directorio de la CIT
capítulo Nicaragua
Bienio 2006 - 2008

COTRADENIC
Presidente: Juan Freddy Martinez
E-mail: jfmartinez28@latinmail.com

Presidente: Rafael Quinto Gomez URECOOTRACO
Vicepresidente y Director de Transp.
Carga: Jose Francisco Guerra C. FETRACANIC

Panamá
ATCC - Asociación de Transportistas de Carga
de Colon
Presidente: Oscar Grenald Castillo
Fone: 507 441 7843 / 430-3220
Fax: 507 4417843
Cel: 507 6674-9213
E-mail: atcc1979@cwpanama.net,
ogrenald@hotmail.com,
lmchang20@hotmail.com

Directorio de la CIT - capítulo Panamá
Bienio 2008 - 2010
Presidente: Oscar Grenald Castillo - ATCC
Vicepresidente: Julio Solis - ATCC

República
Dominicana
FENATRADO
Presidente: Blas Peralta
Fone: 809.530.3555 / 809.531.8257
Fax: (809) 530-2729
Cel: (809) 707-6329
E-mail: fenatrado@codetel.net.do
CONATRA
Director Transp. Terrestre
de Pasajeros: Luis Bencosme
Fone: (809) 753-9902
Sind. Oper. de Monta Cargas de Los Puertos
de Santo Domingo e Haina

Paraguay

Peru

CAPATIT - Camara Paraguaya de Trans. Inter.
Terrestre
Presidente: Julio Cesar Huespe Pin
Fone: 59521 312-114 498763 / 298662
Fax: 59521 906-832 498763
E-mail: capatit@conexion.com.py;
julio@aravera.net

UNT - Unión de Transportistas Dueños de
Camiones
Presidente del Consejo: Alfonso Rivas Ruiz
Fone: 511 429 4810
Fax: 511 429 4810
E-mail: untperucamion@terra.com.pe

Directorio de la CIT - capítulo Paraguay
Bienio 2008 - 2010

APOIP - Asociación de Propietarios de Ómnibus
Interproviinciales
Presidente del Consejo: Lastenio Morales Costa
Fone: 511 265-8723 / 265-8733
Fax: 511 265-0501
E-mail: apoip@terra.com;
lastenio.morales@soyuz.com.pe;
Presidente: Jose Navarrete Tapia
Fone: 511 362 3816/428 2701
Fax: 511 362 3816/428 7353
E-mail: apoip@terra.com;
jnavarrete@gibarcena.com.pe

Presidente: Julio Cesar Huespe Pin - CAPATIT
Vicepresidente: Antonio Pelaez Jimenez CAPATIT

Director: Hector Mateo
Fone: (809) 740-0022
Fax: (809) 752-7711
Sindicato de Extivadores
Director Transp. Marítimo : Domingo Minier
Fone: (809) 758-3961
Fax: (809) 670-5468

Directorio de la CIT
capítulo República Dominicana
Bienio 2008 - 2010
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ASETUP
Presidente: José Luis Diaz León
Fone: 511 276-0445
E-mail: asetup@speedy.com.pe

Directorio de la CIT - capítulo Perú
Bienio 2006 - 2008

Presidente: Blas Peralta - FENATRADO
Vicepresidente: Ricardo de Los Santos FENATRADO

Uruguay
ANETRA - Asoc. Nac. de Transp. Carretero p/ Autobus
Director: Lorenzo Píriz Lostao
Fone: 5982 401 6404
Fax: 5982 401 6404
E-mail: anetra@anetra.com.uy;
ligiaega@internet.com.uy

Presidente: Alfonso Rivas Ruiz - UNT PERÚ
Vicepresidente: Lastenio Morales - APOIP

Venezuela
Directorio de la CIT
capítulo Uruguay
Bienio 2006 - 2008
Presidente: Lorenzo Píriz Lostao ANETRA
www.anetra.com.uy

Camara Nacional del Transporte
Presidente: Arsenio Nanzanero
Fone: 763.5634
Fax: 212 761.1656
E-mail: canatrans@cantz.net
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