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Nasci em 25 de Março de 1977, sobre o signo de Áries, não sou muito ligado à 
astrologia, logo não sei se há relação entre o que diz meu signo e minha personalidade, 
mas ao tentar definir minha personalidade diria que é moderada com leve toque 
enérgico. Tenho mania de perfeição e sempre estou na incessante busca necessária de 
corrigir minhas imperfeições. Sou um tanto cauteloso em se tratando de decisões, 
procuro analisar todas as hipóteses pertinentes de forma a esmiuçar as possibilidades 
adversas ao meu interesse. Acho que estas características me tornam indeciso isso 
explica porque em menos de um ano e meio estou freqüentando o terceiro curso na 
faculdade, começando com o curso de Física em2005 na UEMS o qual cursei apenas o 
primeiro bimestre e tranquei. O curso é interessante e chamou muito minha atenção em 
razão do potencial de conhecimento que poderia desenvolver principalmente na área de 
pesquisa cientifica. Em 2006 cursei um mês de Administração de Empresas na 
UNIGRAN, não correspondendo ao que eu esperava de um curso de nível superior e 
levando-me a transferir logo em seguida para o curso de Direito na mesma instituição o 
qual tive uma melhor identificação com o propósito apresentado e pelo conhecimento 
que vou adquirir durante o período de cinco anos que estarei cursando. Acho que o 
curso de Direito tem mais a ver com a minha ideologia, principalmente no âmbito 
político e jurídico. 
No trabalho não foi muito diferente, trabalhei em várias empresas e exerci funções nas 
mis diversas áreas desde cobrador a consultor técnico de peças, esta ultima exerço há 
cinco anos, pela empresa Comid Máquinas Ltda, na qual trabalho atualmente. Foi na 
Comid que tive os primeiros contatos com os componentes do Grupo de Estudos Baikal, 
sendo convidado a fazer parte deste grande projeto cultural que me identifiquei muito, 
principalmente por ajudar-me a desenvolver meu conhecimento e definitivamente 
deixar de lado a preguiça cultural, para ingressar em um mundo que pode abrir muitas 
portas ao longo de minha vida e além de enobrecer o espírito, conhecimento nunca é 
demais. 
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