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Leonardo Gontijo Vieira Gomes

CONSULTOR, PROFESSOR E PALESTRANTE 



Currículo

• MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO – Linha de Pesquisa 
Responsabilidade Social
• Graduado em Engenharia Civil com 
Especialização em Segurança do Trabalho
CREA-MG 84892/D
• Graduado em Direito. Especialização Direito 
Ambiental
OAB-MG 111903

• Gestão Ambiental - IETEC
• Responsabilidade Social - IEC PUC
• Recursos Hídricos - CEFET
• Engenheiro de Segurança - UFMG
• Gerenciamento de Projetos  - IETEC

Formação

Cargos e responsabilidades já assumidas

Atividades Docentes

Especialização

Experiência nas áreas ambientais, ocupacionais 
e de responsabilidade social.

• Diretor jurídico e de sustentabilidade da Verde Ghaia Consultoria e Educação 
Ambiental LTDA.
• Analista ambiental e ocupacional Sênior da Samarco Mineração 
assessorando as diversas áreas nas questões ambientais e ocupacionais. 
Membro do Codema e do conselho consultivo do Itacolomi. Forte interface 
com os órgãos ambientais nos processos de licenciamento. Responsável por 
treinamentos na área ambiental.
• Gerente Técnico e Jurídico da Consultoria  Âmbito : Homem e Meio Ambiente
• Responsável pela elaboração de estudos de viabilidade econômica e 
implementação da norma ISO 14001;
• Prestação de serviços na área ambiental, atuando como consultor das 
normas ISO 14001, SA 8000 e OHSAS 18001 para diversas empresas. 
• Prestação de serviços nas áreas ambiental, ocupacional e de 
responsabilidade social, efetuando treinamentos, (aulas, cursos e palestras), 
internos e in company. 
•  Auditor Lead ISO 9001, ISO 14001 e,OHSAS 18001 e SA 8000.

• Professor da Universidade Milton Campos, do Pitágoras e professor do Centro 
Universitário UNA.
• Professor da Fundação Dom Cabral 

Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/7377097496930964



Serviços

Portifólio de serviços que podem ser 
prestados pelo consultor Leonardo Gontijo

- Interlocução com os Órgãos Ambientais
- Interlocução com as partes interessadas e Ministério Público
- Auditorias de Sistema de Gestão e de Conformidade Legal
- Apoio ao Planejamento Estratégico e Gestão de Riscos 
Sócio Ambientais e Ocupacionais
- Apoio a Implementação e Acompanhamento de 
Condicionantes Ambientais
- Apoio a Implementação de Programas de 
Responsabilidade Social
- Auditorias de Riscos Legais

- Apoio a Definição de Indicadores Operacionais 
e Estratégicos relacionados as temáticas: Saúde, 
Segurança, Meio Ambiente, Qualidade e 
Responsabilidade Social.
- Diagnósticos Ambientais Empresariais 
(Levantamento de aspectos e impactos, riscos, 
legislações).
- Licenciamento Ambiental 
- Apoio a Implementação de Sistemas de Gestão
(ISO e OHSAS)

Idealizador e Presidente do Instituto Mano Down



Capacitações Oferecidas

- Curso de ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, NBR 16001
- Consumo Consciente 
- Gestão de Resíduos e Consumo Consciente
- Gerenciamento de Indicadores Ambientais 
- Gerenciamento de Indicadores Sociais
- Gerenciamento de Indicadores Ocupacionais
- Ecoeficiência na Produção e Redução de Perdas
- Como otimizar a Auditoria de Conformidade Legal
- Direito Ambiental
- Licenciamento Ambiental
- Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais e 
minimização de riscos
- Levantametno de Perigos e Riscos Ocupacionais 
e minimização de riscos.

- Segurança do Trabalho e as implicações legais
- Documentação dos Sistemas de Gestão
- Tratamento de não Conformidades
- Gestão de Processos e sua Otimização
- Elaboração de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos
- Elaboração de Inventário de Resíduos Sólidos
- Cadastro Técnico Federal (IBAMA)
- Sensibilização das partes interessadas
- Auditoria e Qualificação de fornecedores
- Educação Ambiental como instrumento de mudança
- Outras capacitações sob demandas



Palestras

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza 
a questão sócio ambiental e demonstra através de exemplos e 
dados os possíveis caminhos para encontrarmos o equilíbrio entre a 
produção e o consumo.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza a 
temática licenciamento ambiental. Aponta caminhos para melhoria 
do processo e mostra as várias visões envolvidas em relação ao tema 
(empreendedor, consultorias e órgãos ambientais).

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza 
a questão sócio ambiental e exemplifica os limites do planeta. Com 
muitos casos concretos aponta caminhos e soluções para inserção 
da variável ambiental nas tomadas de decisões.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza 
a questão sócio ambiental e demonstra as possíveis ferramentas 
tecnológicas e de gestão  ambientais que podem ser utilizadas.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza 
a questão sócio ambiental e faz um histórico das 4 revoluções 
ambientais por que já passaram a humanidade. Com muita 
informação e dados a palestra é um chamado para ação.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza a 
questão sócio ambiental e demonstra as possíveis responsabilidades 
envolvidas caso haja descumprimento das legislações ambientais.
Com muitos casos concretos, Leonardo aponta caminhos e 
ferramentas para minimizar os riscos legais ambientais.

Gestão ambiental e Sustentabilidade: E eu com isso? Licenciamento Ambiental e suas variáveis

Capacidade de Suporte da Terra: Limites e Desafios Ferramentas de Gestão Ambiental

Preservar é Preciso: As grandes questões ambientais
Responsabilidades Ambientais: Como minimizar riscos?



Palestras

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza 
a questão ocupacional  e demonstra as possíveis responsabilidades 
envolvidas caso haja descumprimento das legislações ocupacionais.
Com muito caso concreto, Leonardo aponta caminhos e ferramentas 
para minimizar os riscos legais ocupacionais.

Com duração de 2 a 4 horas nesta palestra Leonardo contextualiza 
a questão da sistemática de geração de resíduos sólidos, demonstra 
e aponta caminhos e ferramentas para minimizar a geração e 
minimizar riscos.

A partir do conceito de “inclusão” e tendo como pano de 
fundo o amor, Leonardo e Eduardo contam através de falas 
e músicas o percurso de dois irmãos em busca de superação. 
Com muito conteúdo, insigts e momentos marcantes fazem a 
analogia entre a trajetória de vida dos irmãos e a realização do 
Projeto Mano Down. Em outra palestra utilizam de metáforas 
para mostrar que a segurança e prevenção de acidentes do 
trabalho é antes de tudo cuidar.

- Sustentabilidade Desafios e Oportunidades
- Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade Empresarial
- A Sustentabilidade e a Gestão de Passivos Ambientais
- Produção mais limpa e Gestão de Resíduos
- Inserção da Variável Ambiental no Planejamento Estratégico

Responsabilidade Ocupacional: Como minimizar riscos

Gestão de Resíduos e Consumo Consciente

Palestra Musicada

Outras palestras já ministradas

- O Amor como Prevenção de Acidentes de Trabalho     

- Amor como Combustível para Superação de 

Barreiras e Construção de Possibilidades.

- O Amor como base para Implementação do Programa 5s

- Adversidade e diversidade: superando as diferenças 

e deficiências



Livros Publicados

O objetivo desta pesquisa é analisar a relação da 
certificação em conformidade com a norma OHSAS 18001 
com as taxas de acidentes de trabalho em empresas que 
possuem unidades no Brasil.

O livro Mano Down: Relatos de um irmão apaixonado traz 
uma história de amor entre dois irmãos especiais: Eduardo 
(Du) e Leonardo Gontijo. O primeiro portador da Síndrome 
de Down, o segundo o narrador que nos envolve nessa bela 
declaração de amor e amizade.

Leonardo Gontijo é co-autor do livro. A empresa que 
deseja se aprofundar nas implicações estratégicas, 
organizacionais e motivacionais inerentes à certificação 
pela ISO 14000 encontrará neste livro um aliado.

Leonardo Gontijo, organizou 54 depoimentos de espe-
cialistas, familiares e amigos de pessoas com SD. O livro 
se destaca por sua pluralidade, somada à simplicidade 
de pessoas que decidiram abrir suas casas e corações, 
compartilhando a intimidade e a beleza do convívio ao 
lado de pessoas com Síndrome de Down.

A Segurança no Trabalho como 
Responsabilidade Social das Empresas 

Mano Down - Relatos de um irmão apaixonado

Estratégia e Implantação do Sistema de 
Gestão Ambiental

Quer Saber? Eu quero contar
Aprendizados e Lições na Síndrome de Down

54 HISTÓRIAS DE AMOR E SUPERAÇÃO 

Após o sucesso de “Mano Down: 
relatos de um irmão apaixonado”, a 
Editora São Jerônimo apresenta o 
livro “Quer saber? Eu quero contar: 
Aprendizados e lições na Síndrome 
de Down”. Leonardo Gontijo, dando 
continuidade ao Projeto Mano Down, 
organizou 54 depoimentos de 
especialistas, familiares e amigos de 
pessoas com SD. As histórias vieram 
de diversas regiões do Brasil, sendo 
dos Estados de Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do 
Sul, Brasília, Goiás, Paraná, 
Maranhão e Sergipe, além daqueles 
travessaram o Atlântico, fazendo 
com Portugal também deixasse o 
seu registro. 

O livro se destaca por sua pluralidade, somada a simplicidade de pessoas que 
decidiram abrir suas casas e corações, compartilhando a intimidade e beleza do 
convívio ao lado de pessoas com Síndrome de Down.  “Quer saber? Eu quero 
contar: Aprendizados e lições na Síndrome de Down” traz, tanto o depoimentos 
de especialistas como o Professor Dr. Zan Muscchi, as Dras Luisa Contrim, 
Teresa Condeço, entre outros, quanto a experiência de familiares que muito 
nos ensina sobre as dificuldades do início e a alegria da superação. 

Leonardo Gontijo reconheceu que a principio não foi fácil unir 54 pontos de 
vistas, 54 perspectivas, 54 expectativas, mas no fim sente realizado e espera 
que esta iniciativa possa abrir terreno para outros debates sobre o tema. 
“Quem sabe possamos minimizar a invisibilidade de pessoas com 
comprometimento intelectual que não usufruem do protagonismo e de voz ativa 
pelo simples fato de não encontrar espaço para isso?” indagou. 

Para mais informações. 

www.editorasaojeronimo.com.br 

www.manodown.com.br 

 



Leonardo Gontijo Vieira Gomes

Telefone: (31) 9613-9566
gontijo.leonardo@gmail.com

www.manodown.com.br

CONSULTOR, PROFESSOR E PALESTRANTE 
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facebook.com/leonardogontijo
instagram: @leogontas

twitter: @lgontijo
Linkedin: Leonardo Gontijo


