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Sebastião
Cláudio
Baldim, filho de Otávio Baldim e
Dona Maria Pereira Pinto
Baldim,
nasceu
no
dia
02/10/1944, em uma colônia de
descendentes
italianos
denominada Três Córregos, no
município de Monsenhor Paulo,
sul de Minas Gerais.
Estudou no Grupo Escolar
Professor João Mestre, onde
cursou até o antigo 4º ano
primário.
Retomou
os
estudos
somente aos vinte anos de
idade, quando, em 1964 foi
criado naquela cidade o
Ginásio Estadual “Presidente
Kennedy”.
Viveu e trabalhou na
colônia, onde se desenvolviam as atividades relacionadas à pecuária e ao
plantio de café e alho, até os 21 anos de idade quando então mudou-se para
Varginha, para trabalhar como contínuo no Banco da Lavoura de Minas
Gerais, atual Santander. Em Varginha, terminou seus estudos no Colégio
Catanduvas, no Curso de Contabilidade, trabalhando durante o dia e
estudando à noite. Em 1971, pode realizar seu grande sonho: entrar para uma
faculdade. Foi aprovado no vestibular para o curso de odontologia da Escola
Federal de Odontologia de Alfenas – EFOA – hoje UNIFAL.
Em 20/07/1974, contraiu núpcias com a Srta Vera Lúcia Belato Baldim e,
recém formados e recém casados, fixaram residência nesta cidade, com
consultório odontológico localizado em um antigo prédio na Rua Ernane Vilela
Lima, onde hoje encontra-se a Loja Pra Você e ela como professora no
Colégio São José e na Escola Estadual Dr. Ernane Vilela Lima.
Como pessoa dinâmica que era, integrou-se totalmente à comunidade,
participando de associações, entidades e movimentos religiosos, tendo estado
como presidente à frente do América Futebol Clube e do Lions Clube de
Nepomuceno, além de fundar, juntamente com seus amigos mais próximos, o
Clube Terra Branca.Aqui formou sua família, criou seus filhos Otávio Baldim
Neto e Naira Maria Baldim, formou um enorme círculo de amizade e realizou
seu sonho de contribuir para o bem comum de Nepomuceno, através da
política, tendo exercido, por duas legislaturas, o mandato de vereador.
Como vereador, teve a honra de presidir os trabalhos da Mesa no
período de 2007/2008. Tudo isto foi amplamente reconhecido pelos

nepomucenenses e por esta Casa Legislativa que, em 28/10/1989, tendo
como presidente o Sr. Luiz Reis Salgado, conferiu-lhe o título de Cidadania
Honorária de Nepomuceno, o qual honrou com seu trabalho, seu caráter e o
grande amor que sempre nutriu por esta cidade.
No dia 06/08/2013, o nepomucenense de coração e alma, Sebastião
Cláudio Baldim deixou fisicamente este mundo, tornando-se uma eterna
lembrança para aqueles que aprenderam a respeitá-lo e admirá-lo.

