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Os povos do Continente Americano 
mantiveram séculos de isolamento provocado pela 
falta de comunicação e de transporte. A topografia 
do Continente, desde o Pólo Norte ao Pólo Sul, pos-
sui barreiras naturais que ajudaram no isolamento 
dos povos, criando ilhas de crescimento demográ-
fico e de desigual desenvolvimento econômico.

A CNT – Confederação Nacional dos Transportes, 
sob a presidência do Dr. Clésio Andrade, idealizou a 
criação de uma entidade multinacional que pudesse 
congregar os interesses dos transportes, de todos 
os modais, como forma de integrar o Continente 
Americano.

O ideal se concretizou e dezenove países integram 
a CIT – Câmara Interamericana de Transportes, da 
qual participam as principais organizações repre-
sentativas dos modais rodoviário, fluvial, marítimo, 
aéreo e ferroviário. 

Cinco anos se passaram desde a histórica primei-
ra reunião realizada em São Paulo quando foram 
aprovados os Estatutos da CIT. Novas adesões 
de países, de organizações públicas e privadas, 
adaptações estatutárias, convênios, cursos inter-
nacionais, reuniões de assembléias realizadas em 
doze países na América do Norte, Central e do 
Sul, presença marcante no cenário internacional 
de transportes, tudo isto consolidou a CIT como 
entidade representativa dos transportes de bens e 
de pessoas.

A CIT é o fórum onde os dirigentes de transpor-tes 
encontram-se para tratar de suas igualdades, nive-
lando seus conhecimentos pela excelência, criando 
pontes entre as ilhas de desenvolvimento. 

A integração dos países do Continente Americano 
se dará pelo transporte e a CIT ajudará a abrir os 
caminhos necessários.

PAULO VICENTE CALEFFI
Secretário-Geral  
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ATIVIDADES DA CIT

Duas vezes ao ano, os 
representantes dos pa-
íses-membros da CIT 

se reúnem com o objetivo de 
discutir os principais temas para 
os transportadores, intercambiar 
experiências bem-sucedidas e 
elaborar propostas unificadas 
para o desenvolvimento dos 
transportes e a integração dos 
países. Cada proposta apresen-
tada aborda uma área de atu-
ação diferente. Administração 
pública e privada dos transpor-
tes, capacitação profissional, 
limitação de responsabilidade 
civil e intermodalidade (integra-
ção entre diferentes modais de 
transporte), são algumas delas.

Nas Assembléias, a Secretaria-
Geral apresenta os temas e são 
discutidas propostas abrangen-
tes para a criação de políticas 
desenvolvimentistas 

em temas relacionados ao se-
tor, de modo que possam ser 
aproveitadas por todos os pa-
íses, independentemente de 
suas diferenças. Em seguida, 
as conclusões são sintetizadas e 
colocadas em votação.

As propostas são encami-
nhadas aos governos e orga-
nismos internacionais direta ou 
indiretamente relacionados ao 
transporte. Há receptividade 
das sugestões por parte do po-
der Executivo de alguns países, 
mas quando dependem de 
Legislação, cabe aos capítulos 
CIT propor as gestões internas 
necessárias para considerá-las.

Em um encontro recente rea-
lizado na Guatemala, reuniram-
se 10 delegações dos países-
membros da CIT. Como tema 
central, o registro da entidade na 
Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) e na Organização 
das Nações Unidas(ONU) e o 
plano de ações institucionais 
futuros. A preocupação am-
biental é um dos focos das 
Assembléias. O debate sobre 
combustíveis orgânicos e 
alternativos e a redução da 
emissão de poluentes na 
atmosfera são temas fre-
quentes. A substituição de 

nas Assembléias da CIT, países-membros debatem políticas 
pautadas na intermodalidade e no desenvolvimento do setor

CIT - No desafio de integrar 
governos e o setor privado
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modais no mercado de transpor-
te também recebe atenção.

Para que os membros da CIT 
tenham a oportunidade de parti-
cipar de rodas de negócios para 
transportadores, é comum que 
os encontros aconteçam parale-
lamente a grandes congressos e 
feiras de transporte. Este ano, a 
abertura da EXPOTRANS, feira 
do mercado transportador da 
América Central, contou com a 
participação dos líderes presentes 
na Assembléia. No auditório do 
evento, o Secretário-Geral da CIT, 
Paulo Vicente Caleffi, proferiu uma 
conferência sobre os problemas 
atuais do transporte internacional 
e seu futuro, com foco na transição 
necessária do transportador para 
o operador logístico.

Em cinco anos de existência, 
a Câmara Interamericana de 
Transportes contabiliza o sucesso 
do trabalho. Incentivar a cria-
ção de órgãos governamentais 
exclusivamente dedicados ao 
transporte, aproximar governos 
e o setor privado, desenvolver, 
junto aos órgãos competentes, 
medidas de segurança no trans-
porte e oferecer capacitação de 
alto nível em parceria com insti-
tuições de renome, são algumas 
das tantas conquistas da CIT.
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Paulo Caleffi, Secretário-Geral da CIT, 

em abertura de Assembléia 



À próxima parada

Dissemos em Joinville, 
quando da conclusão 
do VIII CONGRESSO 

NACIONAL INTERMODAL 
DOS TRANSPORTADORES DE 
CARGAS ali realizado, que o 
transportador rodoviário de car-
gas já possui mecanismos que 
disciplinam o Setor e trazem 
soluções para questões cruciais 
das empresas de transporte e 
transportadores autônomos, 
oferecendo maior segurança 
jurídica para transportadores 
e embarcadores, além de esta-
belecer critérios mínimos para 
quem pretende operar no trans-
porte rodoviário de cargas. 

Isso está materializado na Lei 
11.442, de 05.01.2007, que 
disciplina o setor rodoviário 
de cargas e especifica valiosas 
normas de conduta, livrando-
nos da orfandade normativa a 
que estávamos relegados e que 
nos obrigava a conviver com 
um mercado absolutamente 
desordenado e primitivo. A lei, 
portanto, fruto de um esforço 
desmedido das lideranças do 
setor, dá novo rumo às relações 
jurídicas e econômicas presen-
tes no transporte de cargas do 
País. 

Mas a lei não é um fim em si 
mesmo. É um início, uma eta-
pa concluída. Junto à Agência 
Nacional de Transportes e atra-

Newton Gibson
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Newton Gibson é Presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Transportadores 
de Carga - ABTC

vés das audiências públicas, 
participamos ativamente das 
discussões relativas à regula-
mentação da referida lei, a fim 
de conferir plena eficácia ao 
regramento legal. E continu-
amos a combater firmemente 
as distorções existentes no 
ordenamento jurídico e nos 
atos de governo que prejudi-
cam o transportador brasileiro 
e a ele mpõem pesados ônus, 
forçando-o a conviver com 
uma concorrência nociva, 
amargando alarmante carga 
tributária e ainda diante de 
uma empobrecida malha rodo-
viária e de portos anacrônicos. 
Enfim, de uma infra-estrutura 
de transporte carente de inves-
timentos, vitimando o Brasil e 
os brasileiros; nossa economia 

e nossas vidas. 
É preciso prosseguir. Inces-

santemente, prosseguir. O 
transportador é um andarilho, 
por vocação. Organizados, 
nossos anseios convergem com 
maior força e vigor. As etapas 
concluídas, as vitórias contabi-
lizadas, apenas nos revigoram 
o ânimo, mas não encerram a 
jornada. Não importam as di-
ficuldades que se  apresentem, 
nem o quão distante pareça a 
próxima parada. Continuare-
mos, atentos à lição de Richard 
Bach, para quem o longe é um 
lugar que não existe.
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ALADI e CIT: cooperação 
para a integração das 
Américas

Com o objetivo de rea-
lizar eventos, estudos, 
pesquisas e intercâmbio 

de informações, o convênio 
celebrado em 2004, entre a 
Câmara Interamericana de 
Transportes - CIT e a Asso-
ciação Latino - Americana de 
Integração (ALADI), visa à 
promoção do desenvolvimen-
to do setor de transporte nas 
Américas e no Caribe.

No escopo do convênio, a CIT 
e a ALADI buscam, principal-
mente, a cooperação de uma 
entidade para com a outra no 
que se refere à aproximação 
com governos e instituições 
de seus países-membros. Essa 
reciprocidade é o fator funda-

mental para o bom resultado 
dos projetos desenvolvidos por 
ambas.  

A CIT também mantém laços 
de cooperação com a Asso-
ciação Latino-Americana de 
Logística. Coordenada pela 
ALADI, a ALL apóia a forma-
ção de Associações Logísticas 
em países da América Latina. 
O objetivo é a difusão através 
da capacitação.

A CIT reconhece e reco-
menda a preocupação com 
a logística. Sabe que o inter-
câmbio de eventos, palestras 
e consultorias, são de extrema 
importância para uma visão 
cada vez mais abrangente da 
atividade de transporte.
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CIT participa de evento da ALADI



Câmara Interamericana de 
Transportes e Universidade Católica 
de Brasilia iniciam cooperação

Assinado em 29 de agosto 
de 2007, o Acordo de Co-
operação entre a Câmara 

Interamericana de Transportes  
e a Universidade Católica de 
Brasília (UCB), vem de encontro 
a um dos principais objetivos 
institucionais da CIT: promover 
a capacitação de recursos hu-
manos nas áreas de transporte 
e logística, no mais alto nível. 
Tudo isso combinado com a 
ampla experiência e tradição da 
Universidade Católica de Brasí-
lia, reconhecida como centro de 
excelência educacional.

A instituição figura entre as 

521 Universidades da rede 
global de Universidades Cató-
licas, sendo 118 na  América 
Latina, com 20 no Brasil. Além 
de 33 cursos de graduação, 
a UCB oferece 10 MBA e 13 
Programas de Educação Exe-
cutiva, três deles no campo 
da Administração. Através da 
União Brasiliense de Educação 
e Cultura (UBEC), mantene-
dora da Universidade, CIT e 
UCB formalizaram intenções 
de desenvolver ações conjuntas 
para capacitação e intercâmbio 
cultural, em diversas áreas. 

Para efetivar a parceria já 

estão em negociação projetos 
que abrirão oportunidades para 
os alunos do meio acadêmico e 
para o público em geral. 

Este Acordo é um marco 
para a CIT e UBEC/UCB. A 
excelência da Católica como 
instituição educacional, aliada 
ao trabalho bem-sucedido da 
CIT em iniciativas de capacita-
ção, como as  já desenvolvidas 
junto ao Exército Brasileiro e 
à Universidade de Miami, é 
uma aliança estratégica que 
seguramente propiciará um 
salto qualitativo para ambas 
instituições.

Paulo Caleffi, Secretário-Geral, e Pe. José Romualdo Degasperi, Reitor da UCB
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A parceria da Universida-
de de Miami – UM, com 
a Câmara Interamerica-

na de Transportes – CIT, tem 
obtido os melhores resultados 
possíveis. Rumo ao sexto ano, o 
CELTEM – Certificate in Logis-
tics and Transportation for the 
Executive Manager - já graduou 
181 profissionais de 10 países. 
São eles Brasil, EUA, Chile, 
Honduras, Peru, Venezuela, 
Colômbia, México, Equador 
e Alemanha. O CABEM – 
Certificate in Administration 
and Business for the Executive 
Manager, diferenciado por 
sua abordagem andragógica, 
enfatiza marketing, comércio 
e administração de negócios 
para especializar com exce-
lência, executivos de grandes 
empresas.  

Os cursos são direcionados 
aos profissionais de todos os 
segmentos da gestão pública 
e empresarial. Ambos aconte-
cem em duas fases. A primeira 
é o e-learning, via internet, 
possui quatro módulos e uma 
carga horária de 330 horas. O 
módulo presencial é realizado 
nas dependências da Univer-
sidade de Miami, com uma 

Cursos de capacitação em Logística e Transportes (CELTEM) e 
Administração e negócios (CABEM) têm reconhecimento mundial.

CIT e Universidade de Miami –                                           
Uma parceria de sucesso

carga horária de 35 horas, o 
que totaliza 365 horas por cur-
so. O participante pode obter, 
adicionalmente, um certificado 
de extensão acadêmica da Uni-
versidade Católica de Brasília 
(UCB), nas áreas de Gestão 
Logística, Transporte e Arma-
zenagem – GELOTAR, no caso 
do CELTEM, e Gestão Adminis-
trativa e da Negociação Orga-
nizacional – GANORG, no caso 
do CABEM. Para consolidar o 
sucesso da parceria CIT - UM, 
a turma de 2007 retornou da 
Universidade de Miami com o 
diploma nas mãos.
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CAPACITAçãO

O equatoriano Napoleón 
Cabrera Yumbla, Diretor da 
CIT – Equador e Presidente da 
FENACOTRALI, participante 
do CELTEM, parabenizou o 
curso: “Um evento acadêmico 
de alto conteúdo profissional. 
Obrigado pela brilhante opor-
tunidade que aumentou meus 
conhecimentos profissionais.” 



Katherine Pacheco, engenheira 
sênior da FedEx dos E.U.A., 
que também participou do 
CELTEM, disse: “Ótimo apren-
dizado e oportunidade para 
aplicações de logística global. 
Foi um privilégio compartilhar e 
aprender com uma equipe tão 
talentosa e profissional.” 

Participante do CABEM, o 
mexicano Gonzalo Palácios, 
gerente de soluções da FedEx, 
afirmou: ”O CABEM é uma 
ferramenta para os desafios do 
dia-a-dia que um profissional 
enfrenta, independentemente 
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ravilhosas e, sobretudo, abrir 
a minha mente. As pessoas 
envolvidas me servem como 
exemplos para a minha futura 
caminhada. Meus sentimentos 
são de agradecimento e feli-
cidade.” O brasileiro Wesley 
Sporck Henriques, gerente de 
vendas da INAL S/A, diz: “O 
CABEM representa uma fantás-
tica oportunidade para aqueles 
que buscam a excelência no 
desenvolvimento gerencial.”

Disciplinas compreensíveis, 
integradas e de ponta com 
vistas à aplicação de conheci-
mentos; corpo docente inter-
nacional; visita corporativa a 
grandes empresas e projetos de 
estudo em grupo para possibi-
litar uma visão estratégica das 
atividades de Logística e Trans-
porte, no caso de CELTEM, e de 
Administração de Negócios, no 

caso do CABEM, 
são vantagens 
de alguns dos 
melhores cursos 
de curta duração 
para executivos 
nos Estados Uni-
dos e no mun-
do, segundo o 
ranking da Re-
vista Poder (Mé-
xico) e o Instituto 
Brasil-Flórida. 

Para maiores in-
formações, aces-
se nosso website:  
www.citameri-
cas.org

de sua área de atuação. Excep-
cional!”. Também da FedEx, Je-
annette Arnaez, da Colômbia, 
disse: “O Programa CABEM 
como complemento do CEL-
TEM é uma excelente combina-
ção para um melhor suporte da 
logística de transporte. Muito 
bons professores, que facilitam 
a visão administrativa e sua 
aplicação em nosso dia-a-dia.” 
Leopoldo Almanza, do México, 
afirmou que “O CABEM é um 
programa que fornece ferra-
mentas muito importantes para 
enfrentar os novos desafios em-
presariais e permite aos alunos 
relacionar-se com pessoas de 
outros países e intercambiar 
experiências.” Peter Dostler, 
da Alemanha, opinou: “Uma 
experiência única, inovadora 
e fantástica. Pude aprender 
muito, conhecer pessoas ma-
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Convênio entre a CIT e o Exército 
Brasileiro capacita civis e militares 
em Logística e Transporte

Desde 2003, o bem su-
cedido convênio entre 
o Exército Brasileiro e 

a Câmara Interamericana de 
Transportes, possibilitou a exe-
cução de duas pós-graduações 
presenciais de alto nível, o 
GETRAM (Gerência Executiva 
de Transporte e Mobilização) e 
o CATRAM (Curso de Agente 
de Transporte e Mobilização). 
Os cursos são direcionados 
exclusivamente às áreas de lo-
gística e transporte, mas estão 
abertos para profissionais com 
graduação em qualquer área. 
O GETRAM e o CATRAM dife-
renciam-se pela abordagem: 
um trabalha com conhecimen-
tos específicos e aprofundados 
e o outro abrange conceitos 
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Formandos do GETRAM e CATRAM

Alunos do GETRAM e CATRAM em visita 
corporativa na Scania Latin America

técnicos e operacionais, res-
pectivamente.

Ambos são realizados em Bra-
sília, no Brasil, e têm duração 
de sete meses. A carga horária 
total dos dois cursos é de 560 
horas, sendo 410 presenciais e 
150 não-presenciais. O método 
utilizado é o Andragógico, ba-
seado no trabalho em equipes 
(organizações). Cada orga-

nização tem à 
sua disposição 
um computador 
ligado à Internet 
e os volumes de 
livros técnicos 
publicados para 
uso exclusivo 
desses cursos. 

Além de aulas 
e conferências, 
os cursos pos-
sibilitam ainda 

a par t ic ipação 
em um Simpósio 
de Transportes e 
Mobilização, rea-
lizado a cada ano 
em uma cidade do 
país; visitas técni-
cas à empresas e 
viagem de estu-
dos, na qual são 

visitadas empresas privadas e 
públicas que trabalham com os 
vários modais de transporte. 

Civis, militares do Exérci-
to Brasileiro, da Força Aérea 
Brasileira, da Marinha, das 
Forças Auxiliares e Oficiais das 
Nações Amigas, participam do 
GETRAM e do CATRAM. Um 
dos principais benefícios para 
quem participa desses cursos é 
o recebimento de várias certifi-
cações, são elas: a do Exército 
Brasileiro, da Câmara Intera-
mericana de Transportes, que 
qualifica o participante a atuar 
como especialista nos 19 países-
membros da CIT e o diploma 
de pós-graduação Lato Sensu, 
em nível de especialização, de 
uma Instituição de Ensino Supe-
rior certificadora, até 2007, as 
Faculdades Integradas da Terra 
de Brasília (FTB).

CAPACITAçãO
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Modelo andragógico: 
aprendizado para pessoas 
experientes

Desde o início do século 
XX, muitos pesquisado-
res de modelos educa-

cionais concluíram que o siste-
ma pedagógico não respondia 
plenamente às necessidades 
das pessoas adultas, princi-
palmente aquelas que, através 
dos anos, foram assimilando 
conhecimentos e habilidades 
em diferentes áreas do saber.

A pedagogia foi aplicada à 

crianças e adultos, contrariando 
a própria origem  que se refere à 
educação e ensino das crianças 
(do grego paidós = criança). 

No ensino fundamental e 
médio, as crianças necessitam 
e aceitam o modelo pedagó-
gico, entretanto ao entrar na 
adolescência, os questiona-
mentos começam a ser mais 
freqüentes, incluindo os méto-
dos e as pessoas envolvidas na 

Cel. Marcelo Augusto de Felippes, P.h.D

aprendizagem.
O adulto, ao adquirir expe-

riências, vive um conflito ao 
deparar-se com o modelo pe-
dagógico. Aceita, muitas vezes, 
por disciplina, respeitando a 
autoridade e o método, mas se 
sente frustrado por não colocar 
no jogo da aprendizagem sua 
vasta bagagem de conheci-
mento, fruto de seus acertos e 
erros ao longo da vida. O adulto 
sabe o que quer e aonde quer 
chegar, pois tem consciência do 
que lhe falta agregar.  

Em 1926, na Associação 
Americana para Educação 
de Adultos, o Professor  Lin-
derman, E.C. apresentou ao 
mundo uma pesquisa onde 
convidava os profissionais de 
educação a considerar profun-
das diferenças entre o ensino 
infantil e o adulto. 

Entretanto,  somente em 
1973 foi que o Prof. Malcom 
Knowles definiu o termo Andra-
gogia, como a arte e ciência de 
orientar adultos a aprender. 

O modelo andragógico é re-
comendado para treinamentos 
em organizações, desde que 
os facilitadores estejam habili-
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tados para esse fim. Tem sido 
muito comum o emprego do 
nome do modelo para cursos 
em alguns países, mas na prá-
tica conservam as principais 
características pedagógicas.

O comprometimento de todos 
é imprescindível. Como num 
navio, todos chegam juntos no 
porto almejado. O facilitador 
durante as sessões presenciais, 
conduz, ativa e permanente-
mente, a energia do grupo 
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TéCnICAS

Uma característica fundamental do modelo andragógico é o 
aperfeiçoamento das áreas cognitivas e emocionais. 
Segue, abaixo, algumas das principais diferenças do 

aprendizado de crianças (pedagogia) e de adultos (andragogia):   

Características da 
Aprendizagem

Pedagogia Andragogia

Relação Facilita-
dor/Aluno

Professor é o centro das 
ações, decide o que 
ensinar, como ensinar e 
avalia a aprendizagem

A aprendizagem adquire 
uma característica mais 
centrada no aluno, na inde-
pendência e na auto-gestão 
da aprendizagem.

Razões da Apren-
dizagem

Crianças (ou adultos) 
devem aprender o que 
a sociedade espera que 
saibam (seguindo um 
currículo padronizado).

Pessoas aprendem o que 
realmente precisam saber 
(aprendizagem para a apli-
cação prática na vida diária).

Experiência do 
Aluno

O ensino é didático, 
padronizado e a expe-
riência do aluno tem 
pouco valor.

A experiência é rica fonte de 
aprendizagem, através da 
discussão e da solução de 
problemas em grupo.

Orientação da 
Aprendizagem

Aprendizagem por 
assunto ou matéria.

Aprendizagem baseada em 
problemas, exigindo ampla 
gama de conhecimentos 
para se chegar a solução. 

Fonte: CAVALCANTI, Roberto A, Revista de Clínica Cirúrgica da Paraíba, Paraíba, 1999.

O modelo andragógico é recomendado para treinamentos em orga-
nizações, desde que os facilitadores estejam habilitados para esse fim. 
Tem sido muito comum o emprego do nome do modelo para cursos em 
alguns países, mas na prática conservam as principais características 
pedagógicas.

para o foco e  acompanha 
cada um dos participantes de 
forma individualizada, mas se 
dirige sempre ao grupo e não 
a um determinado membro 
do grupo. Usando a empatia 
( do grego empátheia: entrar 
no sentimento), o facilitador 
permanece atento para tentar 
imaginar ou sentir o que cada 
aluno sente em diferentes 
situações e momentos. Ouvir 
realmente os sentimentos por 

detrás do que está sendo dito, 
numa completa sintonia emo-
cional. Trabalhando a empatia, 
torna-se possível dominar os 
principais seqüestradores emo-
cionais que mais dificultam o 
equilíbrio e harmonização do 
ambiente organizacional. Valo-
rizando a experiência subjetiva 
de cada aluno, o facilitador 
busca manter o fluxo psicoló-
gico em todas as ocasiões, pois 
essa é a melhor maneira de 
canalizar as emoções a serviço 
do desempenho e aprendizado, 
ou seja, “ fazer o que se gosta 
e não sentir o tempo passar” 
. As emoções são positivadas, 
energizadas e alinhadas com 
as tarefas que estão sendo 
desenvolvidas. 

 Respeitar a todos e valorizá-
los. Adultos não gostam de ficar 
embaraçados frente a outras 
pessoas. Não existe detrito 
absoluto, assinalava o romeno 
Virghuil Gheorguil. Toda idéia 
tem um valor. Ninguém é o 
dono da verdade absoluta, mui-
to menos o facilitador. O uso 
de técnicas de aprendizagem 
e temas realísticos estimulam 
e ajudam a participação. Não 
se enfatiza protagonistas nas 
organizações, pois o próprio 
grupo vai eleger seu líder para 
cada situação. Os questiona-
mentos são direcionados às 
organizações e seus compo-
nentes exercitam a combinar 
a resposta que irão dar. A res-
ponsabilidade é de todos. 
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TéCnICAS

Um intercâmbio das entidades para uma capacitação de alto nível

A Associação Brasileira 
de Administração e 
Logística Empresarial e 

Militar (ABALEM) é uma asso-
ciação civil sem fins lucrativos 
que visa ao desenvolvimento 
das áreas de Administração e 
Logística. 

A entidade tem por visão ser 
um pólo de excelência, nacio-
nal e internacional, em admi-
nistração, logística e transpor-
te, por intermédio de parcerias, 
como as que mantêm com a 
CIT, FACITEC, CRA-DF, SELOS 

Consultoria, FETRANSUL, e 
apoiando cursos de pós-gradu-
ação de Logística e Transporte, 
implementados pela Faculdade 
da Terra de Brasília – FTB e 
Universidade Católica de Bra-
sília (GETRAM), Universidade 
de Miami (CELTEM/CABEM) 
e cursos corporativos para 
empresas.

O Convênio com o Conselho 
Regional de Administração do 
Distrito Federal (CRA-DF) é 
muito importante para a Asso-
ciação, pois além do intercâm-

bio cultural e técnico, permite 
a participação dos associados 
daquele Conselho nos cursos 
promovidos pela CIT, em Miami 
e no Brasil, por meio de con-
dições especiais, decorrentes 
da parceria. Em 2007, dois 
associados do CRA realizaram 
o curso em Miami – E.U.A.

A vantagem da parceria ABA-
LEM/CRA para os servidores é 
que, além do custo bem abaixo 
do preço do mercado, o partici-
pante ainda ganha um descon-
to no programa do curso. 

CIT apóia iniciativas da ABALEM

NOVO ENDEREÇO DA SECRETARIA-GERAL DA CIT:
NEW ADDRESS OF CIT’s GENERAL SECRETARIAT:
SAS – QUADRA 1 – BLOCO J – ED. CNT – TORRE A – 7º 
ANDAR – SALA 702, BRASÍLIA (DF) BRASIL, 70070-010
Tel. (55 61) 3225-0055, Telefax (55 61) 3225-0101
e-mail: cit@citamericas.org / secgeral@citamericas.org
www.citamericas.org
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Entidades filiadas à CIT – 
capítulo Argentina
FADEEAC - Fed. Argentina 
de Ent. Empresarias del 
Autotransporte de Cargas
Presidente: Luis Alberto Morales
E-mail: fadeeac@fadeeac.org.ar

Tel: 54 11 4383 3635/ fax: 54 
11 4860 7700
FPT - Fundación para la 
Formación Profesional en el 
Transporte
Presidente: Martín Sánchez 
Zinny
E-mail: ftp@ftp.org.ar
Tel: 54 11 4860 7750/ fax: 54 
11 4860-7769

Diretoria da CIT – capítulo 
Argetina
Presidente: Luis Alberto Morales
E-mail: fadeeac@fadeeac.org.ar
Telefone: 54 11 4383-3635
Fax: 54 11 4860-7700
Diretor – modo terrestre: Martín 
Sánchez Zinny
E-mail: ftp@ftp.org.ar
Telefone: 54 11 4860-7750

Fax: 54 11 4860-7769
Diretor – trans. Internacional: 
José Arata
E-mail: fadeeac@fadeeac.org.ar
Telefone: 54 11 4383-3635
Fax: 54 11 4860-7700
Diretor – modo ferroviário: 
Gastón Cossettini
E-mail: gastonco@fibertel.com.ar
Telefone: 54 11 4961-3779

Entidades Filiadas à CIT – 
Capítulo Brasil
ABRATI – Associação Brasileiras 
das Empresas de Transporte 
Terrestre de Passageiros
Presidente: Sérgio Augusto de 
Almeida Braga
E-mail: abrati@Abrati.org.br
Tel: 55 61 3322 2004/ 
Fax: 55 61 3322 2058
ABTC – Associação Brasileira 
dos Transportadoes de Carga
Presidente: Newton Gibson
E-mail: abtc@abtc.org.br
Tel: 55 61 3321 7172/ 
Fax: 55 61 3323 3960
FENAmAR – Federação 
Nacional das Agências de 
Navegação Marítma
Presidente: Glen Gordon Findlay
E-mail: fenamar@fenamar.
com.br
Tel: 55 13 3219 4344/ 
Fax: 55 13 3219 3848

Entidades Fundadoras da CIT – 
Capítulo Brasil
CNT – Confederação Nacional 
do Tranporte
Presidente: Clésio Andrade
E-mail: presidencia@cnt.org.br
Tel: 55 61 3315 7000/ 
Fax: 55 61 3225 3416
FETCESP – Federação das 
Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado de São Paulo  
Presidente: Flávio Benatti
E-mail: presidencia@fetcesp.
com.br
Tel: 55 11 6632 1016/ 
Fax: 55 11 6954 7782
NTU – Associação Nacional das 
Empresas de Transporte Urbano
Presidente: Otávio Vieira da 
Cunha Filho
E-mail: secretaria@ntu.org.br
Tel: 55 98 3253 8660/ 
Fax: 55 98 3253 8669

ABCAm – Associação Brasileira 
dos Caminhoneiros
Presidente: José da Fonseca 
Lopes
E-mail: fetr@uol.com.br
Tel: 55 11 6949 4937/ 
Fax: 55 11 6989 3288
FECAvERgS - Federação dos 
Condutores Autônomos do 
Estado do Rio Grande do Sul
Presidente: Mariano Costa
E-mail: fecavergs@pro.via.
rs.com.br
Tel: 55 51 3231 5900/ 
Fax: 55 51 3231 6036
FENAvEgA – Federação 
Nacional das Empresas de 
Navegação
Diretor: Meton Soares Júnior
E-mail: fenavega@fenavega.
com.br
Tel: 55 21 2223 1041/ 
Fax: 55 21 2233 0893
CEPImAR – Federação das 
Empresas de Transporte dos 
Estados do CE, PI, MA
Presidente: David Lopes de 
Oliveira
E-mail: cepimar@cepimar.org.br
Tel: 55 85 3261 7066/ 
Fax: 55 85 5261 7066
FETACESP – Federação dos 
Taxistas Autônomos do Estado 
de São Paulo
Presidente: José Fioravanti 
E-mail: federacao@fetacesp.
speedycorp.com.br
Tel: 55 11 6221 5433/ 
Fax: 55 11 6221 5433
CTC – Câmara Brasileira 
de Containeres e Transp. 
Multimodal
Presidente: Silvio Vasco Capmos 
Jorge
E-mail: cbcdiretoria@
cbcconteiner.org.br
Tel: 55 21 2263 1645/ 
Fax: 55 21 2233 9258
NTC & LOgíSTICA – 
Associação Nacional do 
Transporte de Carga e Logística

Presidente: Geraldo Aguiar de 
B. Vianna
E-mail: presidencia@nts.org.br
Tel: 55 11 6632 1500/ 
Fax: 55 11 6954 5114
FETRASUL - Federação das 
Empresas de Transportes 
Rodoviários do Sul e do Centro 
do Brasil 
Presidente: Odilon Walter dos 
Santos
E-mail: harue_tcg@attglobal.net
Tel: 55 11 3083 7901/ 
Fax: 55 11 3068 8017
ASLOg – AssocIação Brasileira 
de Logística
Presidente: Altamiro Carlos 
Borges Júnior
E-mail: presidencia@aslog.org.br
Tel: 55 11 3668 5541/ 
Fax: 55 11 3661 4657
FENCAvIR – Federação 
Naconal dos Taxistas e 
Tranportadores Autônomos de 
Passageiros
Presidente: Edgar Ferreira de Souza
E-mail: fencavir@terra.com.br
Tel: 55 21 2262 2912/ 
Fax: 55 21 2262 2043
FETRACAN – Federação das 
Empresas de Transporte de 
Carga do Nordeste
Presidente: Newton Gibson
E-mail: fetracan@veloxmail.
com.br
Tel: 55 81 3441 3614/ 
Fax: 55 81 3268 2620 
FETRANSUL – Federação das 
Empresas de Transportes de 
Carga no Estado do Rio Grande 
do Sul
Presidente: Paulo Vicente Caleffi
E-mail: fetransul@fetransul.org.br
Tel: 55 54 3452 3333/ 
Fax: 55 54 3452 3333
FETRANSPAR – Federação das 
Empresas de Transportes de 
Carga no Estado do Paraná
Presidente: Luiz Anselmo 
Trombini
E-mail: presidente@fetranspar.

org.br
Tel: 55 41 3333 2900/ 
Fax: 55 41 3333 9122
FETRANORTE – Federação 
das Empresas de Transportes 
Rodoviários da Região Norte
Presidente: Francisco Saldanha 
BezeRra
E-mail: fetranorte@Ig.com.br
Tel: 55 92 3584 3851/ 
Fax: 55 92 3584 3806
ABTI – Associação Brasileira dos 
Transportadores Internacionais
Presidente: Luiz Alberto 
Mincarone
E-mail: abti@abti.com.br
Tel: 55 55 3413 2828/ 
Fax: 55 55 3413 2387

Diretoria da CIT – Capítulo 
Brasil
Presidente: Clésio Andrade
E-mail: presidencia@cnt.com.br
Vice-Presidente: Thiers Fattori 
Costa
E-mail: pasargada20@terra.
com.br
Diretor de Cargas: Flávio Benatti
E-mail: presidencia@fetcesp.
com.br
Diretor-Passageiros: Otávio 
Vieira da Cunha Filho
E-mail: secretaria@ntu.org.br
Diretor-Aut.Gargas: José da 
Fonseca Lopes
E-mail: fetr@uol.com.br
Diretor-Aut.Passageiros: Mariano 
Costa
E-mail: fecavergs@pro.via.
rs.com.br
Diretor Ferroviário: Rodrigo 
Vilaça
E-mail: rvilaca@ntf.org.br
Diretor Aquático: Metom Soares 
Júnior
E-mail: fenavega@fenavega.
com.br
Diretor Aéreo: Wolner José P. de 
Aguiar
E-mail: wolner@lideraviacao.
com.br

Argentina

Brasil
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Diretoria da CIT – Capítulo Bolívia
Presidente: Rômulo Alvarez Mantezana
E-mail: ralvareza@acelerate.com

Entidade Fundadora da CIT – 
Capítulo Costa Rica
Cámara Costarricense de 
Transportistas
Presidenta: Marjorie Lizano Páez
E-mail: cctucr@hotmail.com
Tel: 506 235 1758/ Fax: 506 
236 9032

Diretoria da CIT – Capítulo 
Costa Rica
Presidenta: Marjorie Lisano Páez
E-mail: cctucr@Hotmail.Com 

Entidades Fundadoras da CIT – Capítulo 
guatemala
CATRANSCA – Cámara de Transportistas 
Centroamericanos
Presidente: Juan José Marves
E-mail: marves@intelnet.net.gt
Tel: 502 2242 0255/ FaX: 502 2242 1348
A.T.I. – Asociación de Transportistas 

Internacionales
Presidente: Julio Artemio Juarez Moran
E-mail: ati@ati.com.gt
Tel: 502 2474 3060/ Fax: 502 2474 1132

Diretoria da CIT – Capítulo guatemala
Presidente: Humberto Gamaliel Chin Valle
E-mail: info@catransca.net
Vice-Presidente: Juan José Marves
E-mail: marves@intelnet.net.gt

Diretor – T. Carga: Hector O. Fajardo
E-mail: hfajardor@hotmail.Com
Diretor – T. Passageiros: Otto Guillermo 
Zuñiga
E-mail: info@catransca.net
Diretor – T. Aquático: Luis Rolando 
Coronado
E-mail: info@catransca.net
Diretor – T. Aéreo: Agustín Buezo
E-mail: info@catransca.net

Entidades Filiadas à CIT – 
Capítulo Colômbia
AvT – Alianza Vallecaucana de 
Transportadores
Presidente: Gerardo Aníbal 
Alzate Grija
E-mail: alianzavat@
alianzavallecaucana.com
Tel: 572 654 0503/
Fax: 572 680 8951
ACT – Asociación de 
Transportadores de Carga
Presidente: Alvaro Sanin Calad
E-mail: atc@epm.net.co
Tel: 574 361 1767/ 
Fax: 574 3618135

Entidades Fundadoras da CIT – 
Capítulo Colômbia
CONALTUR – Confereración 
Nacional de Transportes 

Urbanos
Asesor: Juan Gilberto Sánchez
E-mail: jg.sancheza@hotmail.com
Tel: 571 316 236 8856/ Fax: 
571 253 0422  
CST – Consejo Superior Del 
Transporte
Presidente: Marino Quintero 
Tovar
E-mail: marinoquin@yahoo.com
Tel: 571 340 9207/ 
Fax: 571 369 6990

Diretoria da CIT – Capítulo 
Colômbia
Presidente: Juan Gilberto 
Sánches 
E-mail: jg.sancheza@hotmail.com
Vice-Presidente: Federico 
Parrado Jiménez
E-mail: asonaltet@hotmail.com
Diretor - T. Urbano: Ramiro 
Rivera Suarez
E-mail: conaltur@hotmail.com

Diretor - T. Ter. Passag : Alcides 
Torres Céspedes
E-mail: asotur2005@yahoo.com
Diretor T. Estradas: José Tesid 
Rodriguez
E-mail: joseyesidr@yahoo.com
Diretor - T. Estradas: German 
Tesid Isaza Silva
E-mail: german_yesid@yahoo.
com
Diretor – Carga: Jairo Herrera
E-mail: iherrera@asecarga.org
Diretora – T. Intermunicipal: 
Maria Del Carmen Flores
E-mail: coomotoristadelcuaca@
cuacanet.net.co
Diretor – T. Intermunicipal: 
Jorge Gramados Manchola
Diretor – T. Especiais: Lupoami 
Sanches Cenemin
E-mail: acoltes@gmail.com
Diretor – T. Intermunicipal: 
Marino Quintero Toyar
E-mail: marinoquin@yahoo.com

Diretor – T. Intermunicipal De 
Carga: Hector Verastegui
E-mail: cartega@etb.net.co
Diretor – T. Por Táxi: Ernesto 
Meira Mantilla
E-mail: tcbonita@hotmail.com
Diretor – T. Urbano: Gonzalo 
Corredor Samabria
E-mail: gonzalocorsa@hotmail.
com
Diretor – T. Especiales: Rafael 
Sierra
E-mail: esttur@hotmail.com
Diretor – T. Especiales: Javier 
Tito Zuñiga
E-mail: fenaltraes@hotmail.com
Diretor – T. Urbano: Ivan Dario 
Restrepo Rojas
E-mail: cotransa@express.net.co
Diretor – T. Por Táxi: José 
Eduardo Fernandez
E-mail: carrera@colomsat.net.co
Diretor – T. Por Táxi: César 
Augusto Ibagon

Entidades Filiadas à CIT – Capítulo Chile
FENABUS – Federación Gremial de 
Transporte de Pasajeros
Presidente: Marcos Carter Bertolotto 
E-mail: presidencia@fenabus.cl

Tel: 56 2 476 7900/ Fax: 56 2 476 7922

Diretoria da CIT – Capítulo Chile
Presidente: Marcos Carter Bertolotto
E-mail: presidencia@fenabus.cl
Vice-Presidente: Sérgio Muñoz
E-mail: smunoz@fenabus.cl

Bolívia

Costa Rica

Guatemala

El Salvador

Colombia

Chile

   

Entidade Fundadora da CIT – 
Capítulo El Salvador
Asociación Salvadorenã de 
Empresarios Del Transporte 
de Carga
Presidente: Nelson E. Venegas
E-mail: asetcaes@navegante.com
Tel: 503 2275 6813/ Fax: 503 
2275 6657

Diretoria da CIT – Capítulo 
El Salvador
Presidente: Nelson E. Vanegas
E-mail: asetcaes@navegante.
com
Vice-Presidente: Mauricio 
Santamaría
E-mail: msantamaria@asetca.
com
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Entidades Fundadoras da CIT – Capítulo 
Hoduras
CATRACHO – Cámara de Transporte de 
Carga de Honduras
Presidente: Benjamin Castro Flores
E-mail: camaradetrans@yahoo.com
Tel: 504 557 6513/ Fax: 504 557 6483
Cámara Hondureña de Transporte Terrestre
Presidente: Carlos Tejada García
E-mail: catega2003@yahoo.es
Tel: 504 231 0034/ Fax: 504 231 0034

Diretoria da CIT – Capítulo Honduras
Presidente: Benjamim Castro Flores
E-mail: camaradetrans@yahoo.com

Entidades Fundadoras da CIT – Capítulo 
Nicarágua
FETRACANIC – Federación de Transportes de 
Carga de Nicarágua
Presidente: Jose Francisco Guerra
E-mail: fetracanic@tmx.com.ni
Tel: 505 266 5256/ Fax: 505 266 5255
COTRADANIC – Coordinadora De 
Transportistas Democráticos de Nicarágua
Presidente: Juan Freddy Martinez 
E-mail: jfmartinez28@latinmail.com

Diretoria da CIT – Capítulo Nicarágua
Presidente: Rafael Quinto Gomes
E-mail: rmqr2004@yahoo.es
Vice-Presidente: José Francisco Guerra
E-mail: fetracanis@tmx.com.ni
Diretor – T. Urbano: Manuel Amador
Diretor – T. Táxi: José Vidal Almandarez 
García
Diretor – T. Interurbano: Andres Bladimir Lara 
Morales

Entidade Fundadora da CIT – Capítulo 
Panamá
ATCC – Asociación de Transportistas de 
Carga de Colon
Presidente: Oscar Grenald Castillo
E-mail: Atcc1979@Cwpanama.Net
Tel: 507 441 7843/ Fax: 507 447 0546

Diretoria da CIT – Capítulo Panamá
Presidente: Oscar Grenaldi Castillo
E-mail: ogrenaldi@hotmail.com
Diretor – T. Seletivo: Márcos Gonzáles
E-mail: elyanisc@hotmail.com
Diretor – T. Seletivo: Dionisio Ortega
E-mail: elyanisc@hotmail.com
Diretor – T. Carga: Julio Solis
E-mail: jrsolis@cwpanama.net
Diretor – T. Coletivo: Gilberto Soto
E-mail: elyanisc@hotmail.com Entidade Fundadora da CIT – Capítulo 

Uruguay
ANETRA – Asociación Naacional de 
Transporte Carretero Para Autobus
Diretor: Lorenzo Píriz Costao
E-mail: ligiaega@internet.com.uy
Tel: 5982 401 6404/ Fax: 5982 401 6404
Diretoria da CIT – Capítulo UruguAy
Presidente: Lorenzo Píriz Lostao
E-mail: ligiaega@internet.com.uy

Entidades Fundadoras da CIT – Capítulo 
méxico
Cámara Nacional Del Auto Transporte de 
Pasaje Y Turismo
Conselheiro: Arturo Alcántara Rojas
E-mail: comentarios@canapat.org.mx
Tel: 5255 3067 4819/ 
Fax: 5255 3067 4800
CANACAR – Cámara Nacional Del 
Autotransporte de Carga
Vice Presidente: Leopoldo Almanza 
Mosqueda
E-mail: cenitcelaya@yahoo.com.mx
Tel: 5255 5999 7100/ 
Fax: 5255 5999 7100

Diretoria da CIT – Capítulo méxico
Presidente: Leopoldo Almanza Mosqueda
E-mail: cenitcelaya@yahho.com.mx
Vice-Presidente: Arturo Alcántara Rojas
E-mail: comentarios@canapat.org.Mx
Diretor – T. Carga: Erique Rustrián Portilla
E-mail: e.rustrian@canacar.com.mx
Diretor – T. Passageiros: Arturo Juncos 
Ortega
E-mail: ajuncos@canapat.org.mx

Entidades Fundadoras da CIT – Capítulo 
Peru
UNT – Unión de Transportistas Dueños de 
Camiones
Presidente do Conselho: Alfonso Rivas Ruiz
E-mail: untperucamion@terra.com.pe
Tel: 511 429 4810/ Fax: 511 429 4810
APOIP – Asociación de Proprietarios de 
Omnibus Interprovinciales
Presidente do Conselho: Lastenio Morales Costa
E-mail: apoip@terra.com
Tel: 511 362 3816/ Fax: 511 428 7353

Diretoria da CIT – Capítulo Peru
Presidente: Alfonso Rivas Ruiz
E-mail: untperucamion@terra.com.pe
Vice-Presidente: Lastenio Morales Costa
E-mail: apoip@terra.com
Diretor – T. Carga: Carlos José Bianchi 
Burga
E-mail: untperucamion@terra.com.pe
Diretor – T. Passageiros: José Navarrete 
Tapia
E-mail: apoip@terra.com
Diretor – T. Urb. Passag : José Luiz Diaz 
León
E-mail: asetup@speedy.com.py

Honduras

Nicarágua Panamá

Uruguay

México

Peru

Cuba, Aruba e 
Venezuela
“Representantes Vacantes en el Bienio 
2006-2008 - pendientes de definición”.

Entidade Fundadora da CIT – Capítulo 
Paraguay
CAPATIT – Cámara Paraguaya de 
Trasporte Inter. Terrestre
Presidente: Julio Cesar Huespe Pin
E-mail: capatit@conexion.com.py
Tel: 595 2149 8763/ 
Fax: 595 2149 8763

Diretoria da CIT – Capítulo Paraguay
Presidente: Julio Cesar Huespe Pin
E-mail: capatiti@conexion.com.py
Diretor – T. Passageiros : Ricardo 
Fustagno Viola
E-mail: rfustagnov@matriz.asu.nsa.
com.py
Diretor – T. Carga: Edgardo Gabito

Paraguay
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Sempre na direção do futuro.

Uma 
história 
com 
futuro.

Scania é referência de qualidade em transportes no mundo. Um nome que 
ganha dimensão ainda maior quando esse mundo se chama Brasil.
É por isso que onde tem Brasil, tem Scania. Tem desenvolvimento, história
e marca. Uma marca que se escreve com a determinação e o compromisso
de oferecer produtos e serviços com excelência, para colocar você
em primeiro lugar.
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