
 

 
 
 
 

 
 

 
        

 A RTS participa na nova edição da FIDES 2017 ‘El Salvador’ 

 

 

Madrid, 10 de novembro de 2017. A RTS International Loss Adjusters, empresa 

do setor de regularização de sinistros industriais com presença internacional e 

uma muito importante cobertura na América Latina, com escritórios e equipes 

próprias, volta a participar na Conferência Hemisférica de Seguros organizada 

pela Federação Interamericana de Seguros – FIDES XXXVI - que decorrerá, 

entre 12 e 15 de novembro, em El Salvador. 

Esta nova edição da FIDES 2017 reunirá diversos membros da equipe 

administrativa da RTS, como os administradores delegados, Manuel Torres e 

Luis Pérez Arnáu. Também estarão presentes Juan Guillermo Uribe, Diretor-

Geral LATAM Norte e Caribe com escritório em Miami; David Castillo, Diretor-

Geral LATAM Sul com escritório em Buenos Aires; Juan Miguel Álvarez, 

Director RTS Mexico; Ricardo Vasquez, Diretor RTS Peru, e Jorge Lara Chong, 

Diretor do escritório das Honduras. 

A ampla experiência da RTS na América Latina, o amplo grupo multidisciplinar 

de peritos disponíveis na região e sua rapidez de resposta face a qualquer 
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sinistro ou catástrofe, permitiram resolver, com agilidade e eficácia, sinistros 

de grande envergadura e poupar importantes custos aos clientes. Foi o caso, 

por exemplo, da usina hidrelétrica de Gatapé, na Colômbia, onde um incêndio 

deixou a central fora de serviço e afetou outras usinas próximas; o papel da 

RTS foi fundamental para resolver o sinistro com eficácia e permitir uma 

poupança de centenas de milhões de dólares. 

Um dos objetivos da RTS na nova edição da conferência, já tendo participado 

na FIDES 2013 (Guatemala) e na FIDES 2015 (Chile), é fortalecer as relações 

com o setor Segurador da América Latina, além de demonstrar a 

especialização de seus profissionais, os serviços que oferece e os países onde 

opera, oferecendo cobertura mundial, entre outros aspectos. Diversas 

reuniões e encontros irão possibilitar o cumprimento dos objetivos da empresa 

na América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informação, por favor, visite o website www.rtsgrupo.com ou contate-nos. 

Ángela Angulo  

aan@rtsgrupo.com 

+34 91 344 11 24 

 

Doctor Fleming, 3—5ª Pl. 
28036 Madri (Espanha) 
Tel. +34914584600 Fax +34914584601 
madrid@rtsgrupo.com / www.rtsgrupo.com 
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