Cláudio Valente Marques
Brasileiro, 65 anos, casado, 2 filhos
CPF: ***.373.463-** / RG: **2.202.95-* SSP-MA
E-mail: claudiovalente@jbrj.gov.br
Objetivo:
Atuar na área socioambiental, apoiando iniciativas e projetos voltados para o desenvolvimento
sustentável.
Perfil Profissional:
Profissional atuante na área de responsabilidade social e ambiental, com expertise em
relacionamento com lideranças políticas e institucionais, nas áreas municipal, estadual e federal.
Disponibilidade para viagens e facilidade de trabalho com equipe multidisciplinar.
Formação Acadêmica:
•

Especialização em Gestão Social e Ambiental – Curso Livre promovido pela
Comunicarte Marketing Cultural e Social e pela John Snow do Brasil, em convênio com a
Harvard University e as Faculdades Integradas de Jacarepaguá;

•

Bacharelado em Sociologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (não
concluído);

•

Curso Colegial – Colégio Rio de Janeiro;

•

Curso Ginasial – Colégio São José Maristas / Rio de Janeiro;

•

Curso Primário – Colégio Marista / São Luís – MA.

Formação Complementar:
•

Idiomas:
- Domínio de Francês – Leitura e expressão;
- Domínio de Espanhol – Leitura e expressão;
- Conhecimentos básicos de inglês.

•

Outros cursos / Eventos:
- Participou como delegado em diversos eventos nacionais e internacionais na área de
meio ambiente, desenvolvimento humano, responsabilidade social, sustentabilidade e
gestão cultural;
- Como assessor para assuntos relacionados ao meio ambiente e cultura, participou de
seminários, fóruns e outros eventos, assessorando ou representando parlamentares e
lideranças
institucionais.

Histórico Profissional:
•

Consultor Técnico da empresa E.labore Consultoria S/C – 10/2009 a 03/2012 – Rio de
Janeiro – RJ

- Consultoria técnica, assessoramento especializado, orientação e suporte estratégicos
para o processo de desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Maranhão em
função das oportunidades de investimentos estruturantes liderados pela implantação da
Refinaria Premium I da Petrobras – de 03/2011 a 03/2012.

* Articulação e negociação com grandes empreendedores no Estado do Maranhão
(Petrobras, Suzano, Bioenergy, entre outras) visando adequação de pauta e metas dos
empreendedores com a capacidade de produção da Secretaria de Meio Ambiente do
Estado do Maranhão.

* Diálogo com os grandes empreendedores para apoiar e acompanhar as necessidades
relacionadas ao Licenciamento Ambiental

* Interface com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para agilização dos processos

- Consultoria estratégica na montagem dos produtos da Sala de Situação para a Refinaria
Premium I, no Maranhão, e assessoria na montagem do Cronograma de Licenciamento
Ambiental e compromissos do Governo – Governo do Estado do Maranhão – 10/2009.

•

Como Assessor Parlamentar

- Atuou junto ao “Grupo de Parlamentares para Estudos de População – GPEPD”, de
1985 a 1990;

- Assessor para a área de Cultura e Meio ambiente da Sociedade Civil de Bem-Estar
Familiar no Brasil, de Dez/1984 a Ago/1990;

- Exerce a função de Assessor Parlamentar junto ao Gabinete da Deputada Alice
Tamborindeguy desde 1992, atuando nas áreas de meio ambiente e relacionamento
comunitário. Nesta função participou da concepção e criação da Escola de Educação
Ambiental de São Gonçalo (Rio de Janeiro)

•

Como Compositor e Cantor

- Na área musical, iniciou carreira como compositor e cantor nos anos 70, em São Luís
do Maranhão, cidade onde nasceu.

- Com a classificação em festivas regionais e o incentivo de artistas maranhenses que se
destacavam no cenário nacional à época, como João do Vale, Nonato Buzar, dentre
outros, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro nos anos 80, tendo se apresentado
em diversas casas de shows do Rio de Janeiro (Teatro Opinião, Scala, Mistura Fina,
Circo Voador, Asa Branca, Casa Grande, etc. e pelo Brasil.

- Autor do livro de poesias “Fora do Tom, editado no ano de 1980.

- Sua trajetória profissional é marcada pela independência e respeito à arte que abraçou,
tendo sido um dos pioneiros na gravação de discos com selo independente.

- De 1982 a 1984 morou em Lisboa (6 meses) e em Paris (2 anos), onde gravou um vinil
(disco) pela SFPP (Sociedade Francesa de Produções Fonográficas).

- Fez shows na Praça São Paulo por ocasião do Carnaval de Veneza – 1984.

- Seu último CD-MISSISSIPI-ANIL foi gravado no ano de 2001, com algumas
participações de peso na MPB: Vinícius Cantuária, Aranco de Varsóvia, Galo Preto,
Renato Borghetti e o Maestro Eduardo Souto Neto.

Referências Pessoais:

•

Roseana Mendes Marques
Juíza do Trabalho da 1ª Região

•

Carlos Henrique Abreu Mendes
Superintendente Ibama – Rio de Janeiro

•

Valéria Magalhães
Juíza Federal do Estado do Rio de Janeiro

Referências Profissionais

•

Deputada Estadual Alice Tamborindeguy

Marcio Ruiz Schiavo
Diretor – Representante no Brasil da Population Media Center
Diretor da Comunicarte – Agência de Responsabilidade Social

