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Coisas que os olhos não veem: como enfrentar
desafios, ter perspectivas e sonhos!!!
Aconteceu no espaço do auditório do CECI em
Igarapé no dia 08/03/17, um evento
Comemorativo do Dias das Mulheres realizado
pelo Grupo Laclibe, a Palestra:

Coisas que os olhos não veem:
como enfrentar desafios, ter
perspectivas e sonhos!!!
A Palestra foi oferecida aos colaboradores do
Grupo Laclibe e Convidados Especiais e foi
Ministrada pelos palestrantes Irmãos FOT,
Ricardo e Romário.
Nessa palestra, os Irmãos FOT apresentaram o case de superação das dificuldades e
preconceitos vivenciado por eles.
Levaram os participantes a repensarem posturas adotadas dentro das organizações e a
perceberem a atitude e a determinação como fatores de sucesso.
Utilizam uma série de exemplos para mostrar que
os detalhes fazem diferença e que as pessoas
vencedoras buscam superar seus limites em busca
de seus objetivos.
 A importância da Motivação para
superar os desafios pessoais e
profissionais.
 A importância da busca incessante
pelos sonhos, independente, dos
obstáculos encontrados.



Como a família pode ser um pilar de sustentação para o alcance do sucesso
pessoal e profissional.

Como superar medos, minimizar a resistência ao novo e sair do
individualismo.
Ricardo FOT e Romário FOT são irmãos gêmeos e
nasceram com a deficiência visual chamada
síndrome do olho de gato e aos nove anos de idade
ficaram totalmente cegos. Aos quinze anos,
abandonaram o Braille para usar a tecnologia da
informação com os leitores de tela, nos quais se
tornaram especialistas e passaram a disseminar o
conhecimento. Ingressaram no SENAI para estudar
e, ao se destacarem, foram convidados a competir
na Olimpíada do Conhecimento, considerada a maior
competição de educação profissional das Américas
pelo SENAI.
Atualmente, os Irmãos FOT ministram palestras sobre assuntos relacionados à motivação,
atitude e determinação e empreendedorismo. Eles também trabalham a inclusão de pessoas
com deficiência no ambiente empresarial.
De forma única e criativa, eles utilizam uma série de exemplos próprios, mostrando que os
desafios do mundo são vencidos pelas pessoas que tem “ATITUDE E DETERMINAÇÃO”.
O Grupo Laclibe tem muito orgulho de ter os
Irmãos Fot como parceiros, e aprender com
eles a cada dia! Motivação em dose dupla para
vencermos os obstáculos da nossa vida
profissional e pessoal! Conhece-los e estar ao
lado deles é contagiante, a força de vontade,
atitude, determinação e coragem. Os olhos
que eles enxergam vai além de um
sentimento...é superação mesmo e são
vencedores…vale a pena ter eles como
exemplo e inspiração para o nosso dia a
dia...para a nossa VIDA!!!

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab
Presidente
Eu fiz minha parte! ®

