Devemos conhecer nossos
limites para sabermos o
quanto além podemos ir.

PALESTRAS
ESSENCIAIS

Antônio Jr. é peregrino! Aventureiro, corredor de montanha, escritor e
palestrante, em sua trajetória de peregrino já caminhou mais de 5.000km pelo
Brasil e pelo mundo, entre países como, Espanha, Portugal, Itália e Uruguai.
Hoje, inspira e motiva pessoas a elevarem seu estado de consciência e
performance mental através da simplicidade do movimento, seja ele advindo
de uma caminhada habitual ou principalmente, em uma longa jornada. como é
o seu caso.
Em seus três livros publicados e em sua série documental, Antônio Jr.
apresenta como, na prática, a peregrinação é capaz de transformar uma vida
somente com aquilo que é essencial e está dentro de nós. Planejamento,
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resiliência, foco, persistência e disciplina estão sempre em destaque em suas
falas.
Foi assim que, com sua história de vida pessoal, aprendeu a encarar os desafios
e a ter equilíbrio nas trilhas da vida, além de seguir na direção de uma vivência
mais próspera.

Seu principal projeto, Caminhos Peregrinos, tem grande
relevância no cenário de viagens, mas vai além disso: é
uma atmosfera de vivências e experiências que promove
o desenvolvimento pessoal a partir do movimento, onde
ele mostra que a peregrinação é um um verdadeiro
divisor de águas para o autoconhecimento e elevação da
performance mental.

Em suas palestras ele compartilha desafios e
conquistas de uma trajetória de 20 anos liderando
equipes, empreendendo em diversos seguimentos e
principalmente empreendendo a própria vida, onde
desenvolve projetos de realização pessoal que
desperta a motivação necessária para percorrer o
caminho da evolução e mudanças significativas de
comportamento.

PROJETOS

FORMAÇÃO (RESUMO)
Formado em Administração de Empresa pela UFSJ
(Universidade Federal de São João del Rei)
Pós Graduação Latu senso em Controladoria pela UFSJ
MBA em Finanças pela UFSJ
Algumas certificações aleatórias:
PPC – Sociedade Brasileira de Coaching
Empretec – SEBRAE - EMPREENDEDORISMO
Larga Experiência em Implantação e Auditoria - Auditor em ISO 9001
Experiência em Implantação e Auditoria - Auditor em ISO 18001
Experiências empreendedora no turismo - comércio - serviços - indústria

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
·

·

Desenvolver lideranças;
·
Motivar os colaboradores;
·
Despertar da resiliência;
· Habilitar chave de perfomance individual;
Proporcionar melhorias no ambiente organizacional;
·
Prospectar e gerar resultados positivos.

Palestras com significado, equilíbrio e alta performance.
A evolução pessoal reflete diretamente na performance
profissional e, consequentemente, traz melhores resultados
para a organização.
Nas palestras corporativas, Antônio Jr. leva o público a
despertar a resiliência, criatividade e comprometimento para
atingir metas, superar desafios e gerar mais resultados. Hoje,
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essencial para as empresas.
Faça sua equipe voar!
“Não é regando facilidades que você terá flores fortes.” –
Antônio Jr.

Palestra

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E
POTÊNCIA MENTAL
Ênfase na potencialidade (virtude) individual para
desenvolvimento pessoal e busca pela excelência.

Palestra

LIÇÕES EM HISTÓRIAS

PRINCIPAIS TEMAS:
- Importância do Movimento Consciênte
- Fortalecimento mental;
- Quebra de paradigmas;
- Liderança;
- Resiliência e flexibilidade;
- Motivação e superação;
- Planejamento estratégico;
- Trabalhar a escassez e segurança.

ADAPTAMOS A
PALESTRA PARA
CADA NECESSIDADE
DO CLIENTE
#BORAVOAR

SEJA
POSITIVO
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EVOLUR É UM CAMINHO SEM VOLTA
A palestra “ Evoluir é um caminho sem volta” instiga o participante a rever os pilares motivacionais de sua vida, seu propósito,
seus sonhos e a principalmenteredefinir seus objetivos. Foca no movimento consciente e no como ele pode colaborar com
sua busca,. Uma reflexão, fazer o espectador enxergar o momento atual sob diversos ângulos.
Mostra o que pode ser limitador ou fortalecedor na jornada do dia a dia e ajuda a entender como eles funcionam e
como equilibrá-los para a conquista do sucesso e a realização pessoal e profissional.
Antônio Jr. incentiva o público participante a não deixar de procurar por diferentes caminhos, na busca pela vitória pessoal
ou profissional. Que independente do cenário , encarar de forma resiliente e de frente os desafios que surgirão, certamente
influenciará no fortalecimento mental, emocional e resultará na realização de mais conquistas individuais..
Temas abordados:
Movimento, consciência, motivação, resiliência, crenças limitantes e fortalecedoras, criatividade, trilhas da vitória, superação
e autoconfiança.
Público Alvo:
Pessoas que querem dar passos na construção de uma vida melhor. Querem realizar sonhos engavetados, executar projetos
que por algum motivo não saíram do papel e que querem se sentir realizados como pessoa, usufruindo de uma vida plena.
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NO RUMO DA PRODUTIVIDADE
Longas peregrinações, ritmo exaustivo, uma mochila pesada nas costa... Mente e coração abertos, fizeram Antônio Jr. colocar em
prática tudo que sempre pregou em sua vida profissional: sair de zona de conforto, elaborar um planejamento eficaz, encarar de
frente qualquer desafio, superar o medo, ter flexibilidade e muita resiliência.
Dessa forma, nessa palestra, Antônio Jr. proporciona aos participantes reflexões e questionamentos sobre situações e
paradigmas que os impedem de caminhar para frente, ser produtivo no dia a dia prodissional. Ele mostra que, com foco no
essencial, é possível estabelecer rotina, comportamento e mentalidade positiva para se chegar ao objetivo traçado, meta ou
conquistas. Como não podia ser diferente, a apresentação é repleta de histórias emocionantes, mostradas através de fotos e
vídeos, que relata as experiências vividas nesse universo das caminhadas de longa distância e que trouxeram resultados
transformadores em sua vida pessoal e profissional.
Temas abordados:
Criatividade, liderança, relações interpessoais, planejamento estratégico, persistência, resiliência, superação, motivação e
performance do participante.
Público Alvo:
Empresários, executivos e estudantes que buscam o melhor caminho a ser trilhado. Pessoas que necessitam estabelecer e
cumprir metas, se adaptar às mudanças, além de agir com disciplina e motivação.
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SUAS
ESCOLHAS
VALEM
A PENA?

ME ENCONTRE
Autor dos livros:
“Caminho de Santiago - Primeiros
passos. Novas descobertas”
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“O Segundo Chamado” (2018 Editora Gulliver)
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