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Apresentação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ 
reconhece a importância das profissões da área tecnológica para o desenvolvimento 
do país e reafirma o seu compromisso de valorizar os profissionais e de incentivar 
aqueles que iniciam suas trajetórias nessas áreas.

Ao homenagear os que prestaram relevantes serviços ao Sistema Confea/Crea 
e às áreas da  Engenharia e da Agronomia, com elevado compromisso com a 
ética, o Crea-RJ reverencia os profissionais e as instituições que se destacaram 
por suas obras, em benefício da sociedade brasileira.

Ao longo dos anos, temos nos empenhado em destacar os profissionais, 
entidades e instituições de ensino, tambévm como forma de chamar atenção 
da sociedade para suas importantes contribuições. Esta homenagem é, além 
de aplauso e gratidão, um compromisso com nossa história.

Portanto, expressamos agradecimentos a todos que, por justo merecimento, 
foram agraciados com o Diploma do Mérito, dedicando uma saudação 
respeitosa aos familiares dos que tiveram o nome inscrito no Livro do Mérito 
do Crea-RJ.

Luiz Antonio Cosenza
Presidente do Crea-RJ

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
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Introdução
Comissão do Mérito do Crea-RJ (2021)

Comissão do Mérito, de caráter especial, foi instituída através do Regimento do 
Crea-RJ e tem por finalidade analisar as indicações dos que, pelo desempenho 
de atividades profissionais, fazem jus às homenagens conferidas pelo Conselho.

Neste ano, pela décima terceira vez, com base no disposto no Ato Normativo 
nº 2, de 9 de junho de 2010, está sendo concedido o Diploma do Mérito, que 
tem por objetivo galardoar profissionais do Sistema Confea/Crea, Conselhos 
Profissionais, entidades de classe, instituições de ensino e personalidades 
nacionais e estaduais, que se notabilizaram por ações em prol da Engenharia e 
da Agronomia, no Estado do Rio de Janeiro, e a inscrição no Livro do Mérito 
aos profissionais falecidos, em reconhecimento ao seu valor, manifestado aos 
seus familiares.

Neste exercício, a Comissão do Mérito foi composta pelos conselheiros 
regionais abaixo, dos quais um é o Chanceler, cabendo a este a coordenação:

Chanceler 
Engenheiro Mecânico JORGE SARAIVA DA ROCHA 

Chanceler-adjunto
Engenheiro Civil ALEXANDRE JULIO LOPES DE ALMEIDA

Membros efetivos 
Engenheiro  Florestal ALBERICO MARTINS MENDONÇA 

Eng. de Operação-Construção Civil e de Segurança do Trabalho TENEUZA MARIA 
CAVALCANTI FERREIRA

Engenheira Civil YASMIN DA SILVA JULIACE

Suplente 
Engenheiro Civil CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA LEITE

Apoio técnico 
Arquiteta e Urbanista ADRIANA BRAGA ALUOTTO

Apoio administrativo 
ROSELI MARCELINO DA SILVA                                
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Processo de Escolha
De acordo com o disposto nos artigos 5º e 7º do Ato Normativo nº 02/2010, 
a concessão do Diploma do Mérito e a inscrição no Livro do Mérito são 
concedidas em função das Câmaras Especializadas existentes, podendo, 
excepcionalmente, a critério do Plenário do Crea-RJ, ter quantitativo 
alterado.

Para a escolha dos indicados, a Comissão do Mérito encaminhou ao Plenário 
as indicações que atenderam às exigências contidas no referido Ato.

Utilizando sua prerrogativa regimental e a que lhe foi conferida pelo Ato 
Normativo nº 02/2010, o Plenário aprovou, neste ano de 2021, a concessão 
de 10 (dez) Inscrições no Livro do Mérito e 9 (nove) Diplomas do Mérito, 
cuja cerimônia de entrega acontece em sessão solene.
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Agraciados com a Inscrição 
no Livro do Mérito do Crea-RJ 2021

Engenheiro Civil 

ADALBERTO GARCIA JUNIOR
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho

EDUARDO SOARES DI SABATINO GUIMARÃES
Engenheiro Civil 

EMÍLIO IBRAHIM DA SILVA
Geólogo

HAMILTON DUNCAN RANGEL
Engenheiro Civil

HEITOR LOPES CORRÊA
Engenheiro Civil

HUGO DE MATTOS SANTOS
Engenheiro Civil

MÁRIO ARTHUR DE SOUZA FONTES
Engenheiro Civil

PAULO CÉZAR MARTINS RIBEIRO
Engenheiro Civil

PEDRO CARLOS DA SILVA TELLES
Engenheiro Industrial - Mecânica

SERGIO ANTÔNIO ABUNAHMAN
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DARCY ALEIXO 
DERENUSSON 
ADALBERTO GARCIA 
JUNIOR
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Adalberto Garcia Junior formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Veiga de 
Almeida, em 1982, tendo feito mestrado em Engenharia de Transportes pela COPPE/UFRJ, 
em 1991, e doutorado em Engenharia de Transportes pela COPPE/UFRJ, em 2008.

Atuou como Diretor Técnico da Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio 
de Janeiro (CTC-RJ) nos períodos de 1984 a 1986 e de 1991 a 1994. Foi Gerente de 
Operações e Chefe de Gabinete da Companhia de Engenharia de Tráfego da Cidade do 
Rio de Janeiro - CET-Rio, respondendo, em 2021, como Gerente de Projetos da Empresa, 
responsável por realizar análises de pólos geradores de viagens na cidade. 

Foi consultor em diversos projetos, com destaque para projetos de infraestrutura e estudos 
de impacto viário. Apaixonado pela Engenharia, participou das negociações coletivas de 
forma combativa e lutou ativamente pela categoria. Foi um dos fundadores da Associação 
dos Empregados da CET-Rio, em 1988. Era diretor licenciado e integrante do Conselho 
Fiscal do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro (Senge-RJ).
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EDUARDO SOARES 
DI SABATINO 
GUIMARÃES
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Eduardo Soares Di Sabatino Guimarães graduou-se em 2004 em Engenharia Elétrica 
pela Universidade Santa Úrsula  (USU). Ainda em 2004, cursou Especialização em Docência 
do Ensino Superior e em Gestão Estratégica. Em 2016, fez Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho pela USU e no ano seguinte concluiu o Mestrado Profissional em 
Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído (MPGTQAC) pela mesma 
universidade.

Foi professor, coordenador e diretor do Curso de Engenharia da Universidade Santa Úrsula 
e coordenador do campus Euclides da Cunha. Foi também Conselheiro Consultivo da 
Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas do Rio de Janeiro.

Foi conselheiro regional do Crea-RJ nos períodos de 2009 a 2014 e de 2018 a 2020. 
Em 2014, esteve à frente da Coordenadoria Nacional com o titular Engenheiro Eletricista 
Sérgio Luiz Cequinel Filho (Crea-PR) e integrou as comissões de Relações Institucionais, 
de Assuntos Normativos, de Educação e da Organizadora do Congresso Estadual dos 
Profissionais. Foi também coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do 
Crea-RJ, em 2014. 
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EMÍLIO IBRAHIM DA 
SILVA
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Emílio Ibrahim da Silva graduou-se, em 1952, em Engenharia Civil pela Escola Nacional 
de Engenharia da Universidade do Brasil, atual Escola Politécnica da UFRJ. Ingressou na 
vida pública na antiga Prefeitura do Distrito Federal, em 1949, ainda como estudante, na 
qualidade de auxiliar de Engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem. Ainda 
como acadêmico de Engenharia, exerceu o cargo de oficial de Gabinete do Prefeito João 
Carlos Vidal e em 1952 integrou o quadro de engenheiros do Estado, tendo ocupado a 
chefia do Departamento de Engenharia do Montepio dos Empregados Municipais, hoje 
IPERJ - Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. 

Na Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Estado, o engenheiro Emílio Ibrahim 
foi responsável pela implantação da via elevada, denominada Verde, construiu a Avenida 
Perimetral (antigo elevado entre a Praça XV e o Gasômetro, implodido em 2014), recuperou 
e concluiu o Elevado Paulo de Frontin, construiu o viaduto da Mangueira, da Avenida 
Paraguai (ligação da Lapa ao Largo Carioca) e concluiu o Túnel Dois Irmãos, além de deixar 
praticamente concluídos os túneis Frei Caneca e Noel Rosa.

Foi responsável pela execução de diversos trechos da autoestrada Lagoa Barra, execução 
de um conjunto de obras para recuperação e ampliação do sistema Guandu, participou 
da implantação de sistemas de infraestrutura do bairro de São Conrado e, em adição, teve 
papel de destaque em diversos projetos importantes como, por exemplo, a construção do 
emissário submarino de Ipanema e conclusão do interceptor oceânico da Zona Sul.

Ocupou a Presidência da Administração de Estádios da Guanabara (ADEG), quando na 
ocasião dirigiu o acabamento do Maracanã e do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários (IAPC).
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HAMILTON DUNCAN 
RANGEL
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Hamilton Duncan Rangel graduou-se em Geologia pela Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFFRJ), em 1974. Ingressou na Petrobras em 1975, tendo sua vida 
profissional dedicada à exploração de petróleo. Exerceu o cargo de intérprete de bacias, 
destacando-se por sua atuação nas bacias do Jequitinhonha, Espírito Santos e Campos. Foi 
Chefe do Setor de Exploração da Região de Produção de São Mateus (ES). 

Geólogo exploracionista, participou de forma efetiva das descobertas da província 
petrolífera do pós-sal da Bacia de Campos e no apoio ao desenvolvimento da produção. 
Foi coordenador da equipe técnica responsável pela descoberta do Campo do Roncador, a 
maior jazida de petróleo brasileira, até então. Pelos seus méritos, foi indicado para participar 
de programa de pós-graduação, ao nível de doutorado, na Universidade do Texas em Austin, 
Estados Unidos.

Em se tratando de publicações, destacam-se suas contribuições na elaboração de cartas 
estratigráficas das bacias sedimentares brasileiras (1994 e 2007), tendo sido o autor principal 
da carta estratigráfica da Bacia de Campos. Esteve associado a entidades técnico-científicas 
como a Sociedade Brasileira de Geologia e à Sociedade Brasileira de Geofísica. Também 
esteve presente em entidades pré-sindicais.
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HEITOR LOPES 
CORRÊA
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Heitor Lopes Corrêa foi o terceiro engenheiro contratado na recém-fundada Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), tendo sido responsável pela implantação da atividade de 
fabricação de estruturas metálicas até a criação da fábrica de estruturas metálicas, a qual 
se tornaria a subsidiária da CSN, grande impulsionadora de estruturas metálicas do Brasil. 
Participou de grandes obras tais como o escritório central da CSN; viaduto Nossa Senhora 
das Graças em Volta Redonda; Linha Vermelha e Perimetral, no Rio de Janeiro; Garagem 
América, em São Paulo e Edifício Santa Cruz, em Porto Alegre. 

Ocupou a Presidência da Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM), subsidiária da CSN; atuou 
na chefia do escritório da CSN em Nova York (EUA) e foi assessor da Presidência da CSN. 
Na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda (AEVR) foi presidente nos 
períodos de 1957 a 1959 e  1962 a 1964.
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HUGO DE MATTOS 
SANTOS
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Engenheiro Civil graduado pela Escola Politécnica da Universidade Católica (EPUC), Hugo 
de Mattos Santos atuou nas empresas Severo e Vilares S/A, Construtora Novo Mundo 
e Guandu Obras. Foi coordenador da execução de obras no novo sistema Guandu, tendo 
papel de destaque nas obras da adutora do Guandu que acabou com a falta d’água na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Dentre seus feitos relevantes destacamos sua participação na perfuração e revestimento do 
Túnel Canal Engenho Novo Macacos com 7.300 metros de comprimento; escavação do 
reservatório do Leme com capacidade de 6 milhões de litros de água e Subadutora do 
Cantagalo, além de ter participado de obras em Minas e Pernambuco. 

O profissional presidiu a Companhia de Águas da Guanabara no período de 1972 a 1975 
e ocupou a posição de Secretário Estadual de Obras do Rio de Janeiro de 1975 a 1979. 
Em 1977 ocupou interinamente o cargo de Secretário de Estado de Transportes do Rio 
de Janeiro. Foi também presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ABES) de 1980 a 1984. 
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MÁRIO ARTHUR DE 
SOUZA FONTES
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Graduado em Engenharia Civil pela Fundação Educacional Rosemar Pimentel, Mário 
Arthur de Souza Fontes é mestre e doutor em Engenharia Civil pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF). Especializado em Segurança do Trabalho, dedicou-se à área de 
normatização.

Profissional atuante, foi na docência, entretanto, que focou sua carreira. Descobriu o 
magistério logo após sua formação e se dedica à vocação de lecionar há mais de 40 anos. 
Atua como professor titular do Centro Universitário Oswaldo Aranha, UNIFOA, em 
Volta Redonda, tendo ocupado vários cargos na Fundação Oswaldo Aranha, como Chefe 
de Departamento, Coordenador do Curso de Engenharia Civil; Diretor Acadêmico do 
CESVRE (antigo Centro Universitário); Coordenador da Comissão Própria de Avaliação 
- CPA (reconduzido por três mandatos); Coordenador dos Estágios Supervisionados das 
Engenharias; e Decano das Engenharias UniFOA.

Mário Arthur foi Inspetor, Conselheiro, vice-presidente do Crea-RJ, chegando a ocupar a 
Presidência em exercício da autarquia. Atuou colaborando para a valorização e divulgação da 
Engenharia em todo o estado do Rio de Janeiro e, por essas razões, recebeu a Medalha do 
Mérito Profissional do Crea-RJ, em 1999.
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PAULO CÉSAR 
MARTINS RIBEIRO
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Paulo César Martins Ribeiro graduou-se em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, em 1974. Realizou seu mestrado na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (1975) e doutorado em Transport Studies - University College London (1991) 
e foi professor titular da COPPE-UFRJ. Tinha vasta experiência na área de Engenharia de 
Transportes, com ênfase em Engenharia de Tráfego e Sistemas Inteligentes de Transporte 
(ITS), tendo atuado principalmente nos temas: sistemas inteligentes de transporte, tráfego, 
planejamento, controle de tráfego urbano e custos rodoviários. No ano de 2001 foi agraciado 
com Menção Honrosa no 2º Congresso de Extensão da UFRJ  e, em 1997, recebeu o 
prêmio CNT Produção Científica pela Confederação Nacional de Transportes. 

Em se tratando de sua produção bibliográfica, participou da autoria das publicações “Custo 
adicional de viagem em túneis urbanos: caso do túnel Rebouças” (2019),  “Desenvolvimento 
de Sistemas Complexos aplicáveis aos Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS) - O caso 
SINIAV” (2009) e “Transportes- Brasil em números” (2018)
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PEDRO CARLOS DA 
SILVA TELLES
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Formado em Engenharia Civil, em 1947, pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade 
do Brasil, Pedro Carlos da Silva Telles foi engenheiro no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro e nas empresas Shell do Brasil e Petrobras, tendo sido consultor técnico do Instituto 
Brasileiro de Petróleo. Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) por 
mais 40 anos, sendo responsável pela fundação da disciplina de “Tubulações Industriais” e 
do curso de Engenharia Mecânica.  Foi também professor do Instituto Militar de Engenharia 
(IME) e do curso de Pós-Graduação da Petrobras.  

Foi um dos maiores especialistas brasileiros  em instalações e tubulações industriais. O 
livro de sua autoria “Tubulações Industriais –  Materiais, Projetos e Montagem” é, até hoje,  
considerado referência fundamental para os cursos de Engenharia Mecânica em todo o 
Brasil. Foi  autor também de outros quatros livros de Engenharia Mecânica. É considerado 
um dos pioneiros em  projetos de instalações industriais no Brasil. Foi autor também de 
mais de 50 Normas Técnicas sobre  tubulações, caldeiraria, vasos de pressão, permutadores 
de calor e tanques de armazenagem

Silva Telles escreveu esta que é considerada a maior  obra sobre a história da engenharia 
brasileira, em 02 (dois) volumes, “História da Engenharia no Brasil”, abrangendo desde 
os tempos coloniais, a partir do Século XVI, até meados do Século  XX. Esta obra lhe 
conferiu os Prêmios Jabuti em 1985, da Câmara Brasileira de  Livros, e CLIO, da Academia 
Paulistana de História, em 1986. Escreveu também “História da Construção Naval no 
Brasil” (2004), “História da Engenharia  Ferroviária no Brasil” (2011), entre outros livros. 
Participou de várias entidades de classe brasileiras, foi membro correspondente da Academia 
Colombiana de História e da Real Academia de História da Espanha e também  acadêmico 
correspondente da Academia Paraguaya de História.  
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SÉRGIO ANTÔNIO 
ABUNAHMAN
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Sérgio Antônio Abunahman graduou-se em Engenharia Industrial Mecânica em 1966 
pela Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense (UFF). Ministrou mais de 
uma centena de cursos na área de Engenharia Legal, Perícias e Avaliações e foi coordenador 
e professor dos cursos de extensão em Engenharia Legal e de Avaliações da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e coordenador do mesmo curso na Pontifícia Universidade 
Católica (PUC). No Crea-RJ, Abunahman atuou por seis mandatos como Conselheiro, 
sendo três deles como membro da Diretoria.

Ícone da Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais, Abunahman  foi detentor de títulos 
honoríficos. Único engenheiro detentor da Medalha do Mérito da Justiça Criminal, concedida 
pelo egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado do Rio de Janeiro; membro honorário 
de inúmeras entidades de perícias e avaliações do país e detentor do título “Destaque da 
Engenharia Nacional”, concedido pelo Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC). 

Reconhecido internacionalmente, Abunahman foi autor de livros e apostilas referentes ao 
tema “Engenharia Legal e de Avaliações”, tendo difundido o conceito de Engenharia de 
Avaliações na América Latina. Dentre seus livros, destacamos “Equações Diferenciais”, 
“Avaliação de Imóveis Comerciais”, “Exercícios de Álgebra Vetorial” e “Curso Básico de 
Engenharia Legal e de Avaliações”. 
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Agraciados com o Diploma do Mérito do Crea-RJ 
2021

Engenheira Civil

ANA BEATRIZ ALVES CUZZATTI

Engenheiro Agrônomo

CARLOS FREDERICO DE MENEZES VEIGA

Engenheiro Mecânico

ERNESTO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA 

Engenheiro Eletricista

 FERNANDO ELIAS VIEIRA JOGAIB

Engenheiro Civil

FLAVIO MIGUEZ DE MELLO

Engenheiro Civil

GILSON LOURO MARCHESINI

Engenheiro Eletrônico

JOSÉ YOCHIMY ARAKAKI

Engenheiro de Minas

SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS SOARES

Pessoa Jurídica

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA 
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ANA BEATRIZ ALVES 
CUZZATTI



29

Ana Beatriz Alves Cuzzatti formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal 
Fluminense, UFF. Na mesma instituição concluiu seu mestrado, intitulado “Estudo sobre 
a aderência entre o concreto e as barras de armação em plástico reforçado com fibras 
de vidro”. Produziu trabalhos acadêmicos com relevância internacional, como “Cilindros 
encamisados com compósito de fibra de vidro”, 1998, para o 1º Congresso Internacional 
sobre Estruturas Danificadas | Universidade Federal Fluminense e University College 
London. 

Foi engenheira civil na MCN Engenharia Ltda, onde participou ativamente de Vistorias 
e análise do estado de conservação de obras de arte especiais, que compõem os trechos 
rodoviários paulistas e da malha viária da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhou na Engevix 
Engenharia S.A, na qual realizou análises computacionais em elementos finitos aplicadas a 
engenharia estrutural, cálculos de estabilidade dos blocos da tomada d’água e participou das 
obras da barragem e vertedouro da Barragem de Piraquara II e Usina Hidrelétrica São João. 

Atualmente é servidora pública na Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, onde se dedica 
há 14 anos. Na instituição passou pelos cargos de fiscal de contratos de obras e serviços 
de engenharia na Diretoria de Administração do Campus - DIRAC, Chefia do Serviço de 
Obras do Departamento de Projetos e Obras da Diretora de Administração do Campus - 
DIRAC, Chefia do Departamento de Arquitetura e Engenharia da Coordenação Geral de 
Infraestrutura dos Campi - COGIC e agora é  Coordenadora-Geral da Coordenação Geral 
Infraestrutura dos Campi - COGIC. 
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CARLOS FREDERICO 
DE MENEZES VEIGA
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Carlos Frederico de Menezes Veiga formou-se em engenharia agrônoma pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), concluiu mestrado em Genética 
e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e doutorado em Produção 
Vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Experiente 
na área da agronomia, coordenou o projeto de melhoramento genético da cana-de-açúcar 
organizado e coordenou uma pesquisa na área de sócio-economia, que gerou o Diagnóstico 
da Cadeia Produtiva da Cana-de-açúcar do Estado do Rio de Janeiro, identificando carências 
tecnológicas de pequenos e médios produtores do estado. Essa ação resultou na criação do 
Programa de apoio à cultura da cana-de-açúcar no Norte Fluminense, com o objetivo de 
atender a 1600 pequenos e médios produtores.

Atualmente é pesquisador da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro do 
corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino Agrícola e Diretor do Câmpus 
Campos dos Goytacazes/UFRRJ desde 2013. 
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ERNESTO ROBERTO 
PINTO DE OLIVEIRA
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Ernesto Roberto Pinto de Oliveira formou-se em engenharia mecânica na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Pós-graduado em Engenharia Metroferroviária 
pela Unigranrio e formado em MBA Gestão Estratégica de Produção e Manutenção na 
Universidade Federal Fluminense. Adquiriu 40 anos de experiência dentro do segmento 
metroferroviário, tendo atuado nas áreas de fabricação, manutenção e projetos de 
equipamentos de via permanente. Renomado internacionalmente, atuou em empresas 
conceituadas ao redor do mundo, como o Metrô Rio, VLR Engineering, Cobrasma S/A 
e Voest-Alpine A.G. Realizou trabalhos na Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos, 
Argentina, Chile e Peru.

Foi o responsável pela elaboração e execução dos cursos/treinamentos de via permanente, 
no Metrô RJ, junto a Educação Corporativa da empresa. Participou das verificações de 
Gangways, de trens do Metrô de Buenos Aires, na Argentina e em Santiago, no Chile. Atuante 
na área acadêmica, foi autor de trabalhos importantes como: “Criatividade da Manutenção 
de Vias Energizadas em Túneis”, apresentado no II Congresso

Internacional de Transportes Metropolitanos Sobre Trilhos, realizado no Rio de Janeiro 
em agosto de 1993, Desenvolvimento de Componentes de AMV UIC no Brasil – Trabalho 
inscrito e premiado no III Prêmio Alstom de Tecnologia Metroferroviária 2006 e 
Modernização com automação de vagão Hopper de lastro – Trabalho inscrito e premiado 
em 2º lugar no Prêmio Alstom de Tecnologia Metroferroviária 2010. 

Atualmente trabalha na VLR Engineering,  onde ocupa o cargo de especialista Metroferroviário. 
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FERNANDO ELIAS 
VIEIRA JOGAIB
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Fernando Elias Vieira Jogaib formou-se em engenharia Elétrica/Eletrônica pelo 
Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL). Concluiu um MBA, Master of Bussiness 
Administration, como Executivo em Auditoria Fiscal e Tributária pelo FUNCEFET/RJ- É 
membro representante na Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Fundação Oswaldo 
Aranha (FOA). 

Foi gerente dos serviços de manutenção elétrica e chefe de divisão de Instrumentação e 
Automação da Companhia Siderúrgica Nacional, onde gerenciou e implantou serviços 
de manutenção elétrica, instrumentação e automação dos setores de Aciaria, Fábrica de 
Oxigênio, Tratamento de Água, Central Termelétrica da usina.  Sócio efetivo da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda (AEVR), foi diretor da entidade no período 
de 2013 a 2017. 

Com experiência extensa na vida sindical, foi Diretor de Negociação Coletiva da FISENGE, 
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Neste cargo, coordenou o 
planejamento estratégico anual e a participação em negociações coletivas como representante 
dos engenheiros, em âmbito nacional, nas seguintes empresas :

CBTU, CONAB, CPRM, CSN, ONS e Sistema ELETROBRÁS. Foi diretor administrativo 
e financeiro, vice-presidente e é o atual presidente do Sindicato dos Engenheiros na 
Cidade de Volta Redonda (SENGE-VR). No sindicato participa da defesa dos interesses dos 
empregados representados, em sua base legal e nos fóruns de questões de políticas públicas 
de interesse da sociedade em âmbito municipal, estadual e nacional. 
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Flavio Miguez de Mello formou-se em engenharia civil, com especialização em hidráulica, 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na mesma instituição, se tornou 
mestre em ciência, com especialização em geologia. Com extensa carreira acadêmica, 
atuou em diversas instituições de ensino renomadas e atualmente segue como professor da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). É membro efetivo da Academia Nacional de Engenharia desde 2013, 
onde atualmente ocupa o cargo de vice-presidente. É membro do Conselho Deliberativo 
da Federação Brasileira de Associações de Engenharia, e também conselheiro emérito do 
Conselho de Minerva, da  UFRJ, desde 2000. É titular da Academia Nacional de Engenharia.

Como engenheiro do Departamento de Engenharia Civil de Furnas Centrais Elétricas, 
participou do projeto e acompanhou a construção das hidroelétricas de Marimbondo e 
Porto Colômbia, do projeto da barragem do Ribeirão Itatiaia e do dique de Nhangapi.

Na mesma empresa, como chefe da Divisão de Estudos do Departamento de Investigações 
e Estudos de Novos Projetos, participou dos estudos de inventário ou pré-viabilidade 
das hidrelétricas de Mambucaba, Itumbiara, Salto da Divisa, Itapebi, Ilha Grande, Porto 
Primavera, Rosana e Sapucaia, além de diversas outras usinas hidrelétricas de base e de ponta 
na Região Sudeste e de estudos de ampliação de Marimbondo. Na Enge-Rio, Engenharia 
e Consultoria S.A, firmou carreira de sucesso. Na empresa, passou por cargos como o de 
chefia do Departamento de Engenharia, supervisionando os serviços desenvolvidos,  Diretor 
Técnico, quando geriu todos os contratos e Vice-Presidente Técnico, supervisionando 
tecnicamente os contratos. 

Em sua trajetória, recebeu diversas honrarias como o Prêmio Maurício Joppert, a medalha 
John Cotrim de Honra ao Mérito, a medalha do Mérito Geográfico, o Título de Engenheiro 
Eminente da Poli/UFRJ, o Prêmio Milton Vargas, é Presidente Honorário do Comitê 
Brasileiro de Grandes Barragens e Sócio Benemérito da Associação Brasileira de Engenheiras 
e Arquitetas. 
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Gilson Louro Marchesini formou-se em engenharia civil, com ênfase em Pontes e 
Grandes Estruturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ingressou na 
SOBRENCO em 1969, onde atuou no projeto e na construção de inúmeras obras. A 
convite da Construtora Rabello, esteve na Argélia nos anos de 1975 e 1976, onde teve a 
oportunidade de participar do projeto estrutural e da construção de algumas obras cujos 
projetos arquitetônicos foram de autoria de Oscar Niemeyer, tais como as Universidades de 
Constantine e de Argel e a Cidade do Governo.

De volta ao Brasil e à SOBRENCO, onde passou a exercer o cargo de diretor a partir de 
1977, participou do projeto e da execução de diversas obras, com destaque para a Ponte 
Internacional Tancredo Neves, sobre o Rio Iguaçu, na divisa entre Brasil e Argentina, em 
viga reta de concreto protendido, construída em balanços sucessivos, com vão central de 
220 metros e dois vãos adjacentes de 130 metros cada, sendo a altura sobre o nível médio 
das águas de 75 metros, e para a Ponte sobre o Rio Pardo, na Rodovia Castello Branco, com 
203 metros de extensão, em viga caixão de concreto protendido, construída pelo sistema 
de empurramentos sucessivos.

Dentre suas atividades profissionais paralelas, participou de várias Comissões de revisão 
de normas, com destaque para as Normas Brasileiras de Projeto e Execução de Pontes 
de Concreto Armado e Protendido de 1987, bem como as Normas Brasileiras de Cargas 
Móveis em Pontes Rodoviárias, de Cargas Móveis em Pontes Ferroviárias e de Aparelhos 
de Apoio de Elastômero Fretado. Tem participado da Associação Brasileira de Pontes e 
Estruturas, onde atualmente ocupa o cargo de Vice-Presidente, e representa o Brasil na 
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), tendo sido eleito 
Vice-Presidente para o período de 2001 a 2009, e homenageado com o título de Membre 
d`Honneur da referida Associação por relevantes serviços prestados.
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José Yochimi Arakaki formou-se em engenharia eletrônica na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), se especializou em engenharia sanitária e ambiental, realizando duas pós-
graduações, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, respectivamente.  Trabalhou por x anos na Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos do Rio de Janeiro, Cedae. Na empresa ocupou os cargos de superintendente 
de operações, superintendente de desenvolvimento institucional, assessor de planejamento, 
diretor de operações e manutenção e diretor presidente. 

Atuou diretamente em projetos de alta relevância como a adequação do sistema de 
abastecimento de água do Centro e Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, recuperação 
do lote 2 da adutora do Guandu, implantação de sistema de água na Baixada Fluminense, 
elaboração do plano diretor de abastecimento de água da região metropolitana e as obras de 
aumento da adução de água na região dos lagos.

Foi presidente do Centro Cultural da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio de 
Janeiro (SEAERJ) onde atualmente é diretor, além de ser conselheiro da entidade. 
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Sebastião José Martins Soares formou-se em engenharia de minas e energia, na 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). Posteriormente, graduou-se em 
Engenharia Econômica pela Escola Nacional de Engenharia da então Universidade do Brasil 
e em Engenharia de Produção, na COPPE/UFRJ. 

Foi engenheiro do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
onde exerceu, sucessivamente, todas as funções das carreiras técnica e executiva: engenheiro 
júnior, engenheiro sênior, analista de projetos, coordenador de grupo de trabalho, chefe de 
setor, de divisão, de núcleo, de departamento e superintendente de Área. Atuou em setores 
da indústria de mineração, metalurgia e siderurgia, da infraestrutura de energia, transportes, 
logística, urbana e sociais. Trabalhou também, em outros segmentos e atividades do Banco, 
tais como: gestão de participações societárias, atividades do planejamento corporativo da 
Instituição, exame e concessão da prioridade aos projetos elegíveis para apoio financeiro do 
Sistema BNDES e elaboração do orçamento e monitoramento da sua execução.

Foi Secretário Nacional, titular da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPI/MP) do Governo Federal 
em 2003.  Dentre os trabalhos realizados na função, coordenou a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA). Atuou como Diretor Superintendente da FAPES, é sócio e colaborador 
voluntário do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e é sócio, do 
PACS Instituto de Políticas. É associado ao Clube de Engenharia, onde foi membro do seu 
Conselho Diretor em quatro mandatos não sucessivos. 
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Fundado em 21 de janeiro de 1974, o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, tem como 
objetivo principal e permanente a pesquisa, desenvolvimento, inovação, qualificação e capacitação na 
área de sistemas elétricos e disciplinas correlatas. Promove desenvolvimento institucional, através de 
programas, ações, projetos e atividades, inclusive de natureza de infraestrutura, que levam à melhoria 
das condições tecnológicas ou missão institucional de instituições públicas ou privadas.

Oferece serviços de consultoria e assessoria técnica, além de serviços especializados de manutenção, 
medição, calibração, certificação de produtos, normalização, aferição, ensaios e testes de padrões, 
aplicáveis a instrumentos, equipamentos e produtos. 

Desenvolve atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I) em equipamentos 
e sistemas elétricos, desenvolvidos com forte apoio das empresas Eletrobras e parcerias com a 
comunidade acadêmica, consolidadas nas seguintes áreas de atuação: Otimização Energética e 
Meio Ambiente; Redes Elétricas; Automação de Sistemas; Linhas de Transmissão e Equipamentos 
Elétricos; Materiais, Eficiência Energética e Geração Complementar; e Infraestrutura Laboratorial e 
de Pesquisa Experimental.

É o braço tecnológico do planejamento e da execução da política energética brasileira, bem como de 
apoio à integridade da operação e planejamento do Sistema Interligado Nacional (SIN) de geração e 
transmissão de energia elétrica. Suas linhas de P&D+I impactam estrategicamente o Sistema Elétrico 
Brasileiro (SEB) e a sociedade brasileira como um todo. 

O Cepel desenvolve as principais ferramentas computacionais para estudos de planejamento 
da operação e da expansão do SIN, bem como supervisão e controle da operação. As pesquisas, 
dissertações de mestrado e teses de doutorado desenvolvidas pelos pesquisadores estão disponíveis 
para os sócios mantenedores e para as demais empresas de geração, transmissão e distribuição, 
públicas e privadas, além de consultorias e universidades. As versões acadêmicas são disponibilizadas 
de forma gratuita.

Há quase 50 anos, sua infraestrutura laboratorial desempenha papel estratégico no apoio ao 
desenvolvimento da indústria nacional e à confiabilidade do setor elétrico brasileiro. O Cepel possui 
patentes depositadas e já concedidas no Brasil e em outros países, entre os quais podemos citar os EUA 
e nações da Europa e da América Latina. Algumas dessas patentes alcançaram inserção no mercado 
e subsequente comercialização dos equipamentos e dispositivos produzidos, atingindo a maturidade 
tecnológica no seu desenvolvimento e correspondente agregação de valor na sua aplicação no setor 
industrial brasileiro. Como exemplo, citamos, entre outros, o sistema de medição centralizada de 
energia, utilizado por concessionárias de distribuição de energia elétrica.

O Cepel exerce um papel de interesse público de suporte tecnológico e de conhecimento para a atuação 
de órgãos governamentais e entidades setoriais, em suas atividades de desenho e implementação de 
políticas, operação, monitoramento e garantia de segurança do SIN e planejamento de sua expansão. 
Sua rede de laboratórios é singular no país, a maior do gênero no hemisfério sul. Permite a condução 
de pesquisas experimentais, ensaios e atividades de calibração e certificação em Alta Tensão e 
Potência, Materiais, Eficiência Energética em Refrigeração e Iluminação, Automação e Proteção de 
Sistemas, Computação Intensiva, Qualidade de Energia, Diagnóstico de Equipamentos e Instalações,

Compatibilidade Eletromagnética, Medição de Energia Elétrica e Células a Combustível. 
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D I R E T O R I A  D O  C R E A - R J

Presidente
LUIZ ANTONIO COSENZA 

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
Mandato 1.01.2021 a 31.12.2023

 1º Vice-Presidente  JORGE SARAIVA DA ROCHA
Engenheiro Mecânico

 
2o Vice-Presidente 

PAULO CESAR SMITH METRI
Engenheiro Mecânico

 1º Diretora Administrativo  ANA PAULA SANT’ANNA MASIERO  Engenheira Civil 
 2º Diretor Administrativo   

ERICK BRAGA FERRÃO GALANTE 
Engenheiro Mecânico

 3º Diretor Administrativo  LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA
Engenheiro de Segurança do Trabalho e Químico

 1º Diretora Financeiro  CARMEN LÚCIA PETRAGLIA 
Engenheiro Civil

 2º Diretor Financeiro   CARLOS ALBERTO DA CRUZ 
Engenheiro Eletricista

 3ª Diretor Financeira  ADRIANO CELIO MAGALHÃES SAMPAIO
Geólogo

Assessoria de Marketing e Comunicação - AMAC 
Dezembro/2021
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