
Biografia  

 

Jeferson da Silva Luiz, nasceu em 22 setembro do ano de 1990 na cidade de 

Xinguara no Estado do Pará. Filho de Maria Aurieta da Silva Luiz e Osmar 

Antônio Luiz. Tem duas irmãs, Jandressa e Vanessa. É casado com Karolayne 

Silva, desse matrimônio tem duas filhas, Laura Victoria e Valentina.                                                                                                                                                                       

No ano de 1991 com apenas um ano de idade veio com sua família Caldas 

Novas, Goiás. 

No ano de 1997 começou sua alfabetização na Escola Municipal Professor Zico 

Batista.  

Em 1998 seus pais se separaram, a partir daí teve que estudar e trabalhar para 

ajudar sua mãe em casa. Seu primeiro emprego foi na feira livre, em uma 

barraca de vendia fita de músicas e cd’s. Depois da separação, sempre 

conciliou as duas coisas, trabalho e estudo. Na época de adolescente, já 

vendeu picolé e engraxou sapatos. 

No ano de 2002 começou a cursar o Ensino Fundamental no Colégio Caldas 

Novas, onde fez até o oitavo ano, depois consegui um emprego de menor 

aprendiz no clube Náutico Praia Clube, onde ficou um período de três anos. 

No ano de 2006, perdeu seu pai para o alcoolismo. Teve que ser forte, não 

desistiu da vida e dos seus sonhos. 

No ano de 2008 teve a honra de trabalhar nessa Casa de Leis, como Assessor 

Parlamentar da Vereadora Silvania Fernandes, uma grande pessoa onde tem a 

satisfação de dizer que aprendeu muito com ela. Sempre em busca de 

melhores condições para sua família, no ano de 2009 foi para São Paulo 

trabalhar com vendas, onde concluiu o ensino médio. Fez um curso técnico em 

transações imobiliárias. 

Convicto da necessidade de um curso superior, começou o curso de técnico 

em Radiologia, na Universidade de Guarulhos em São Paulo.  

Em fevereiro de 2016, conseguiu seu primeiro emprego na área da Radiologia 

no PAI (Pronto Atendimento Infantil). 

Em julho de 2017 começou a trabalhar na UPA (Unidade de Pronto 

Atendimento), onde está até a presente data. Em 2018 conseguiu mais um 

emprego, no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Atualmente trabalha com raio 

x convencional digital e tomografia computadorizada. 

Por exercer com excelência sua profissão, pelo bom atendimento à população  

Jeferson da Silva Luiz, é merecedor do Título Honorifico de Cidadão 

Caldasnovense. 

         


