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CREA: 200.610.319-9 (1973)
Nacionalidade: RJ - Brasil
Estado Civil: Divorciado

____________________________________________________
Formação:
- Graduação: Engenharia Mecânica (1970)
- Instituição: Universidade do Estado da Guanabara (UERJ)

Idiomas: Inglês e Espanhol
Experiência Profissional:
•CBD - Companhia Brasileira de Dragagem
Cargo: Engenheiro de Dragagem
Período: 1971 a 1974
Atuação:
- Obras de dragagem pelo país. Supervisão, operação e manutenção de dragas. Planejamento e Comercial.
•Bandeirantes Dragagem e Construção Ltda
Cargo: Sócio Majoritário e Diretor Geral
Período: Desde a fundação em 1974 até a transferência do controle pleno da Bandeirantes em 2015.
Atuação:
- Direção em todas as áreas da empresa, consolidando a sua experiência em Dragagem Marítima, Fluvial,
Portuária de grande porte, derrocamento, enrocamento, aterro hidráulico e outras obras na maioria dos
portos nacionais. Planejamento e Projeto. Desenvolvimento de novos equipamentos.
- Operação, manutenção e docagem, de dragas-navio auto transportadoras, escavadeiras flutuantes,
batelões lameiros, dragas de sucção e recalque, rebocadores e outros equipamentos.
- Licitações Publicas e congressos. Sucursal na Argentina. Afretamento de dragas estrangeiras.
- Trâmites legais com a Marinha, Meio Ambiente e Receita Federal.

-Profissional liberal:
Período: a partir de 2016.
Cargo: Professor:
Curso de Dragagem Marítima, Fluvial, Portuária e de Barragens de Rejeito de Minério, com enfoque teórico,
prático e comercial.
Cargo: Consultor
- Consultoria técnica, comercial e administrativa nos ramos de dragagem e mineração.
- Plano de Negócios para empresa de Dragagem no Brasil e no exterior.
- Assistência técnica/comercial na venda de equipamentos para portos, navegação, dragagem e mineração.
Cargo: Palestrante,
Temas dos setores de dragagem, portos, logística e mineração.
Cargo: Perito Técnico
Dragagem, meio ambiente, dragas e navios.
Período: a partir de junho de 2019.
Cargo: Líder Comercial da IHC do Brasil, para LatAm
- Área: Dragagem, Mineração e Tunelização
Período: junho de 2019 a maio de 2020.
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