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Congresso online oferecerá 25 palestras gratuitas sobre alta performance
empresarial

De 21 a 25 de setembro acontece o I Congresso de Inovação em Alta Performance para Empreendedores. O evento será
realizado online, ao vivo e sem custo, com 25 palestrantes do Brasil, Estados Unidos, Portugal e Argentina.
A iniciativa é de um grupo de empreendedores que atuam com o DeRose Method, uma metodologia de alta performance
voltada para empresários, esportistas e estudantes. “Preparamos um evento com conteúdo prático e informações que
gostaríamos de ter recebido em um pacote como esse, quando decidimos empreender. O objetivo é ensinar como alcançar
sucesso financeiro, sem comprometer a saúde e a convivência com familiares e amigos”, explicou William Câmara, um dos
fundadores do projeto. Dentre os temas das palestras estão: Administração de conflitos, Intuição nos negócios, Respiração e
administração do stress, Valores pessoais como alicerce para empreender, etc.
O grupo de palestrantes reúne profissionais que não só atuam como empreendedores, como também ensinam outras pessoas
a alcançarem sucesso. Um deles será o Comendador DeRose, um brasileiro cuja carreira teve início em 1960, vinte anos
depois já exportava seu modelo de negócio para fora do Brasil e que hoje prepara empreendedores em 13 países. “A
experiência deste time de palestrantes será útil tanto para quem está começando quanto para quem já é empreendedor.
Com o Congresso queremos levar a transformação empreendedora pela qual passamos ao longo da vida, a milhares de
pessoas”, declarou Nilzo Andrade, também promotor do encontro.
A programação é composta por cinco palestras diárias, com horários pré‐definidos: 12h, 14h, 16h, 18h e 20h. A inscrição é
gratuita e pode ser feita diretamente no site www.ciape.com.br. Caso o participante não possa assistir nestes horários e
dias, ou queira ter acesso às palestras para rever em outro
momento, há
a opção do Acesso Ouro, que custa R$ 590,00 e dá
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Para Gustavo Oliveira, palestrante e organizador,
prêmios
esta é uma ótima oportunidade para aproveitar o conteúdo do
evento e potencializar os resultados do último trimestre de
2015, bem como
programar as DAS...
ações de 2016. “Um bom empresário se constrói em cima de objetivos claros e muita
TRANSFORMAÇÃO
determinação, mas 5000
paraPONTOS
dar conta das inúmeras tarefas e exigências com as quais passa a lidar, precisa estar bem
preparado e contar com ferramentas que o auxiliem no dia a dia. É exatamente isso que veremos ao longo dos cinco dias
deste evento”, afirmou Gustavo. “A proposta é inovadora e diferente do modo tradicional de conquistar alta performance.
Essa inovação se traduz em resultados ainda mais expressivos e numa qualidade de vida autêntica”, concluiu.
O que é o DeROSE Method:
O DeROSE Method é um conjunto de técnicas e conceitos que visa conduzir o indivíduo à Alta Performance, seja nos
estudos, nos esportes ou no trabalho. É uma proposta de reeducação comportamental em prol da boa qualidade de vida,
boas maneiras, boas relações humanas, boa cultura, boa alimentação, boa forma, bom ambiente e bons ideais. Algumas das
ferramentas técnicas são a reeducação respiratória, a administração do stress, as técnicas orgânicas que promovem a
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vitalidade e a energia, procedimentos
para o aprimoramento da descontração emocional e da concentração mental. Mais
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informações no site www.metododerose.org
Meus
Dados
FAÇA
SEU
LOGIN
Extrato
SERVIÇO
E-mail
I Congresso de Inovação em Alta Performance para Empreendedores
Minhas Trocas
De 21 a 25 de setembro @r7.com
Local: online, pelo site www.ciape.com.br
Senha Regulamento
Horário das palestras: 12h, 14h, 16h, 18h e 20h
Inscrição: gratuita
Sair
OK

Esqueci minha senha

PROGRAMAÇÃO
Segunda‐feira, 21 de setembro de 2015
Edward
Zaydelman
New York ‐ EUA
21/9 ‐ 12h
Practical Tools for Entrepreneurship
Fernanda Neis
São Paulo ‐ BR
21/9 ‐ 14h
Valores pessoais: um alicerce para empreender
Eduardo Cirilo
Porto ‐ PT
21/9 ‐ 16h
Alto rendimento,
poder mental e realização.
Flávio Moreira
São Paulo ‐ SP
21/9 ‐ 18h
Da abstração à meditação
Edgardo Caramella
Buenos Aires ‐ AR
21/9 ‐ 20h
Liderança para líderes

Terça‐feira, 22 de setembro de 2015
Yael Barcesat
Buenos Aires ‐ AR
22/9 ‐ 12h
Alto rendimiento en la rutina
Gustavo Marson
Joinville ‐ BR
22/9 ‐ 14h
Intuição nos negócios
Melina Flores
Rio de Janeiro ‐ BR
22/9 ‐ 16h
Como atingir resultados em situações adversas
Cláudio Diogo
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Curitiba ‐ BR
22/9 ‐ 18h
Seja um vendedor de ideias
Nilzo Andrade
Curitiba ‐ BR
22/9 ‐ 20h
Life Planning Method: sua vida, o seu mais importante projeto
Quarta‐feira, 23 de setembro de 2015
Nilzo Andrade
Curitiba ‐ BR
23/9 ‐ 12h
O que fazer
com seu tempo?
Lucia Gagliardini
Buenos Aires ‐ AR
23/9 ‐ 14h
La voz del líder
Gabriel Goffi
São Paulo ‐ BR
23/9 ‐ 16h
High Stakes Lifestyle
André Mafra
São Paulo ‐ BR
23/9 ‐ 18h
Respiração e administração do stress
Joris Marengo
Florianópolis ‐ BR
23/9 ‐ 20h
A gestão do stress & qualidade de vida
Quinta‐feira, 24 de setembro de 2015.
Márcia Cordoni
São Paulo ‐ BR
24/9 ‐ 12h
Foco e concentração
Rogério Brant
Curitiba ‐ BR
24/9 ‐ 14h
Criatividade & Alta Performance
Luis Lopes
Porto ‐ PT
24/9 ‐ 16h
Emotional expertise
Ryan Fix
New York ‐ EUA
24/9 ‐ 18h
Disruptor ‐ creating new systems based upon harmony
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Gustavo Oliveira
São Paulo ‐ BR
24/9 ‐ 20h
Life Performance Method: uma jornada de autossuperação e realização pessoal
Sexta‐feira, 25 de setembro de 2015
Milton Marino
São Paulo ‐ BR
25/9 ‐ 12h
Impacto da respiração na qualidade de vida e na performance profissional
Vanessa de Holanda
Rio de Janeiro ‐ BR
25/9 ‐ 14h
Concentre‐se e realize‐se mais!
Charles Maciel
São Paulo ‐ BR
25/9 ‐ 16h
Administração de conflitos
Keiron MacCammon
New York ‐ EUA
25/9 ‐ 18h
Thriving through adversity
Comendador DeRose
São Paulo ‐ BR
25/9 ‐ 20h
Bons relacionamentos no ambiente empresarial

Contato:
Assessoria de Imprensa do DeROSE Method
Camilla Rolim
(11) 99638‐4569
(21) 99198‐8827
camilla.rolim@metododerose.org
Fabiula Blum
(41) 8421‐8056
fabiula.blum@metododerose.org
www.metododerose.org/altaperformance
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