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EXPERIÊCIA PROFISSIONAL:

Perito Mecânico Judicial com 38 anos de atuação como perito do juízo,
executando perícias, nos seguintes bens e equipamentos:
 automóveis, caminhões, motos, pick-ups, jipes, trailers, carretas,
reboques; veículos fora de estrada, motores estacionários, grupos
geradores, tratores, escavadeiras, carregadeiras de rodas e esteira,
moto-niveladoras,
guindastes,
empilhadeiras,
compactadores,
compressores, esteiras rolantes, pontes rolante, asfaltadeira; tornos,
prensas, matrizes de estamparias, plainas, fresadoras, retíficas, serras,
guilhotinas, viradeiras, calandras, furadeiras, ponteadeiras, solda
elétrica, etc.;
 dinamica lógica de acidentes;
 desempenos, desengrossos, respigadeiras, tupias, serras, lixadeiras,
serras de fita e disco;
 máquinas de costura industriais: retas, colaretti, overlock, zig-zag,
mosqueadeiras, bordadeiras, passadeiras, teares, etc.;
 câmaras e balcões frigoríficos, dutos e unidades de ar condicionado
central;
 equipamentos e utensílios hospitalares, consultórios dentários;
 Pneus, vidros; Adulteração de lubrificantes;
 Empacotadeiras, enfardadeiras; Impressoras rotativas, off-set;
 Navios, navios plataformas de perfuração e exploração de petróleo,
spiders, risers, árvore de natal molhada, equipamentos embarcados
embarcações de pequeno porte, containers, equipamentos portuários;
 Mobiliário em madeira e aço comercial e residencial, eletrodomésticos;
 Instalações de complexos industriais e comerciais; escadas rolantes;
 Peças de vestuário em geral, tapetes, obras de arte;
 Móveis e equipamentos de cozinha, de consultórios médico e dentário;
 Máquinas da construção civil, betoneiras, bombas de concreto,
guinchos, guindastes, gruas, vibradores, etc;
 Concessão e itinerários de linhas de ônibus;
 Desativação de complexo industrial mecânico e siderúrgico de grande
porte (65.000 m2, sendo 35.000 de área construída, e 1.300
empregados), periciando e avaliando todo o complexo com mais de
5.800 itens, compreendendo veículos, máquinas, equipamentos dos
laboratórios, matérias primas, escritórios, prédios e instalações, oficinas
mecânica, elétrica e de carpintaria, fornos e laboratórios de testes de
ferrosos e não ferrosos, estação abaixadora de energia elétrica,
almoxarifados, estoques de peças, consultório médico, etc.
CURSOS EXTRACURRICULARES :

Mecânica de Automotivos, Automatização Mecânica e Informatizada,
Informática, Sistemas Hidráulicos Industriais, Elementos de
Eletrotécnica e Sistemas Elétricos em Geral, Elevadores, Pontes
Rolantes, Construção Naval, Tornearia, Fresagem, Retificação,
Usinagem de Precisão, Ajustagem, Tratamento Térmico, Ensaios de
Tração e Resistência dos Materiais, Forjaria, Fundição, Soldas,
Serralheria, Marcenaria, Carpintaria, Ferramentaria.

Prevenção de Incêndios, Primeiros Socorros(Corpo de Bombeiros RJ –
1968), Equipamentos Hospitalares.

Outras atividades Profissionais:


Gerenciamento de Oficina Mecânica - Gerenciamento e adequação
funcional com treinamento de profissionais- 10 anos de atuação



Construção Naval - Controle de Qualidade - Sistemas de
Automatização, Motor Principal, Máquina de Leme, Caldeiras,
Compressores, Bombas d’água, Sistema de Combate a Incêndio,
Geradores de Energia, Tubulações, Tanques.



Seguradoras - Atuação como regulador de sinistros de autos e cargas,
assessoramento Técnico ao Departamento Jurídico como Perito,
Auditor e Sindicante.



Máquinas de Terraplanagem - Treinamento de Pessoal, Arbitramento
de Reparos e Manutenção de tratores, retro-escavadeiras, motoniveladoras, carregadeiras de rodas e esteiras, empilhadeiras,
compactadores, etc.



Vendas - Peças e Ferramentas automotivas, automóveis, Materiais de
Construção, Serviços, Seguros, Imóveis, Confecções, equipamentos de
som, laticínios e embutidos, Equipamentos Hospitalares (UTI).



Construção Civil - 25 anos de atuação - Projetos, Administração e
Execução de Obras Residenciais, Comerciais e Industriais.



Mecânica de Automóveis - 45 anos de atuação

