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▪ SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES: 

 

 

▪ Universidade Federal de Juiz de Fora – (UFJF -CTU) – Professor 1976 a 1979. 

 

1- Professor das cadeiras de Topografia e Estabilidade das Construções para os cursos Técnicos 

de Estradas, Eletrotécnica e Edificações, do Colégio Técnico Universitário - CTU. 

 

▪ Euler S/A Engenharia e Consultoria – Engenheiro – 1978 a 1979. 

 

1- Coordenação dos trabalhos de apuração, tabulação e análise de “Tempos e Movimentos”, visando 

otimização da operação da Linha do Centro da Superintendência Regional 03 (Juiz de Fora), da Rede 

Ferroviária Federal S/A (atualmente MRS Logística). 

  

▪ Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA - de 1979 a 2002. 

 

 

1- Gestor de contrato internacional, com nacionalização progressiva, de aquisição de 74 locomotivas GE 

diesel elétricas de fabricação CAF (Espanha) e EMAQ (Brasil). Financiamento BNDES; 

2- Gestor de contrato internacional, com nacionalização progressiva, de aquisição de 60 TUE – Trens 

Unidade Elétricas, de fabricação MAN (Alemanha) e Cia. Ind. Santa Matilde (Brasil), para os subúrbios 

do Grande Rio de Janeiro. Financiamento BNDES; 

3- Coordenador da Unidade de abastecimento de combustíveis para locomotivas da Superintendência 

Regional 03 (Juiz de Fora), (atualmente MRS Logística), compreendendo compra, transporte, controle 

de estoque, filtragem e abastecimento (operação dos postos) de aproximadamente 440.000 litros de óleo 

diesel diariamente; 

4- Coordenador da Unidade de aquisição de dormentes para a Superintendência Regional 03 (Juiz de 

Fora), inclusive Ferrovia do Aço. 

5- Coordenador da Unidade de nacionalização de peças para equipamentos ferroviários; 

6- Chefe de Gabinete do Superintendente Regional de Juiz de Fora, com função de assessoramento em 

atividades operacionais, comerciais, financeiras e administrativas; 

7- Chefe de Gabinete da Presidência com função de assessoramento em atividades parlamentares, 

operacionais, comerciais, financeiras e administrativas, no âmbito de toda a RFFSA; 

8- Chefe da Divisão de Patrimônio do Escritório Regional Juiz de Fora com atividades relativas à 

realização de ativos remanescentes no pós-arrendamento, para cumprimento dos passivos; 

9- Chefe do Escritório Regional de Juiz de Fora com atuação gerencial sobre as áreas de Patrimônio, 

Jurídica e Administrativa no pós-arrendamento.  

 

▪ Fundação Rede Ferroviária Federal de Seguridade Social – 10/1995 a 05/2001. 

 

1- Membro do Conselho de Curadores. 

 

 

▪ Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT – de 2002 até 2010. 

 

1- Gestor de Contrato de Concessão Rodoviária, de 2002 a 2004, com atuação no contrato de 

concessão da Rodovia Rio-Juiz de Fora (BR-040), com a CONCER e eventualmente em 

outros contratos, como substituto do Gerente de Fiscalização. 



2- Chefe de Assessoria de Diretor de 2004 até 2010, com assessoramento ao Diretor em todas as 

atividades da área de atuação da ANTT, quais sejam, a regulação dos transportes 

ferroviário, rodoviário, de passageiros e de cargas. 

 

▪ Associação Pro Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 

AGEVAP – de dezembro de 2011 até março de 2016. 

 

1- A AGEVAP é uma associação delegada da ANA – Agência Nacional das Águas, e tem como 

principal missão trabalhar intensamente na preservação e gestão dos recursos hídricos na 

bacia do rio Paraíba do Sul, e abrange os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. 

▪ Prefeitura de Juiz de Fora – de 15 de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016. 

 

1- Secretaria de Planejamento – SEPLAG – Relacionamento entre Órgãos de administração 

estadual e federal, e entidades privadas com o objetivo de captação de recursos para 

investimento no município. 

2- Secretaria de Esporte e Lazer – SEL – Diagnóstico da situação da infraestrutura municipal 

destinada a prática de esporte pela comunidade, orientando a decisão de intervenções para 

conservação, manutenção e implantação de equipamentos. Citamos a reforma de campos de 

várzea e implantação de academias ao ar livre. Como maior destaque, a obra de 

revitalização do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, com a substituição do 

gramado (8.000 m²), reforma dos vestiários, sala de imprensa, e cabines de rádio e televisão 

e implantação do sistema de irrigação automática. 

3- Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS – Acompanhamento da fase final da obra de 

construção do Núcleo Travessia, indicando importantes adequações para atendimento ao 

fim a que se destina, bem como a organização de seu funcionamento, identificando e 

acompanhando o processo de licitação dos equipamentos necessários e também a 

estruturação e implantação de programas e atividades de atendimento destinadas à 

comunidade da região de abrangência do Núcleo. 

4- Fundação Museu Mariano Procópio – MAPRO – Manutenção das instalações do Museu 

Mariano Procópio. Gestão de contratos de manutenção. Obras de infraestrutura.  
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