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FORMAÇÃO ACADÊMICA: Administração – Gestão de Organizações da Sociedade Civil 

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: Aposentado – Voluntário em Entidade da Sociedade Civil 

 

VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO: 

Com formação na área de Mecânica atuei por 34 anos na FIAT Automóveis, onde me aposentei. Próximo 

desta aposentadoria procurei nova formação para me ocupar em uma nova carreira da qual já fazia parte de 

forma informal ou voluntaria (organizações da sociedade civil). Graduei-me pela Universidade do Estado de 

Minas Gerais – Faculdade de Politicas Públicas. Já atuei e atuo em organizações além do Movimento 

Escoteiro. Fui Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiro Municipal de 

Assistência Social no Município de Nova Lima/MG. 

 

 

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.) 

Ingressei no Movimento Escoteiro no ramo escoteiro onde fiz minha promessa em 1975. Monitor da Patrulha 

Cobra e Monitor da Patrulha Pico da Bandeira como Sênior. Por necessidade do Grupo Escoteiro iniciei 

minha carreira como Escotista logo cedo. Fui Assistente do Ramo Escoteiro e Ramo Lobinho como Kaa. Mas 

o ramo escoteiro sempre foi o meu preferido onde fui chefe de seção e conquistei minha Insígnia da Madeira. 

Na sequencia colaborei no distrito escoteiro como Assistente Distrital para o Ramo Escoteiro e Cheguei a ser 

coordenador, naquela época Diretor Presidente de Distrito Escoteiro. Assumi o cargo de Assistente Regional 

do Ramo Escoteiro e em outra oportunidade como Assistente Regional de Condecorações e Recompensas. 

Atuei como Comissário Nacional Adjunto do Ramo Escoteiro representando o ramo no Jamboree Pan-

americano do Chile. Mais recentemente no ano de 2005 atuei como Metre Pioneiro. Fui Diretor Presidente 

por dois mandatos do 13MG Grupo Escoteiro Expedicionário Assumpção, primeiro mandato na década de 90 

e outro 2013 a 2015. Após a conquista da Insígnia da Madeira passei a atuar também na área de formação 

cursando o CA I em Curitiba/PR e o CA II em São Paulo. Hoje atuo como DCB. Participei do 1º Encontro 

Nacional de Formadores em São Paulo como forma de atualização dos processos formativos estando apto à 

nomeação como DCIM. Participei de vários eventos nacionais em especial o jamboree de Foz do Iguaçu, do 

Rio, do JanCam da Colômbia e Jamboree Mundial da Suécia. Hoje colaboro com o 139MG Grupo Escoteiro 

Nova Floresta nas categorias de Dirigente e Escotista, desde 2016. Estive presente em todas as Assembleias 

Nacionais desde 2006. Tenho dirigido CP e CB, em Belo Horizonte e outras cidades do estado. 

 

 

OTO 



 TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL 

Sempre guiado pela minha promessa escoteira, destaco o “Servir” que esta incluso na palavra “cumprir”. 

Após meus 41 anos vivenciando o programa escoteiro, ter participado de inúmeras atividades e 

desempenhado vários cargos em todos os níveis da UEB, apresento-me para fazer parte deste colegiado que 

tem missão de extrema importância. 

Hoje aposentado e com uma formação acadêmica ligada ao trabalho que desenvolvemos com as crianças, 

adolescentes e jovens tenho procurado nos últimos seis anos me aperfeiçoar nas questões institucionais 

incluindo a área estratégica que é inerente ao CAN. 

Desejo contribuir colocando as experiências que já adquiri na gestão de organizações da sociedade civil a 

disposição da UEB em especial nos trabalhos do CAN. 

Gostaria de contribuir em especial nas questões que levem ao aprimoramento da transparência das ações de 

nossa instituição, nas questões de relacionamento institucional, na área de mobilização (captação) de recursos 

e na proximidade com o associado.  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA 

 

Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro do Conselho de Administração 

Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil. 

 

Data:  Assinatura: 

 

 

 

Importante: As Fichas de Candidaturas deverão ser encaminhadas ao Escritório Nacional da 

União dos Escoteiros do Brasil, via Correios (A/C do Departamento Jurídico) ou por meio 

digital para juridico@escoteiros.org.br, até às 18 horas (horário oficial de Brasília) do dia 3 de 

abril de 2017, sob pena de indeferimento da candidatura. 


