
      

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Tempo, 
Disciplina, Superação e 
Planejamento  

 
Ricardo Veras é triatleta amador e 
participa de provas de Triathlon, 
Duathlon Aquático, Aquathlon e Corrida 
de Rua. Conquistou 8 títulos e 32 
vitórias. 

 

Sobre o palestrante  
 
Ricardo Veras é Bacharel em Informática 
pela Universidade de Fortaleza, 
acumulando experiência como analista de 
sistemas e gerente de TI. 
 
Paralelo a sua vida profissional, é triatleta 
amador e sua trajetória no esporte foi 
construída a partir de uma história de 
muita superação.  
 
Em 2009 foi o único representante do 
Ceará no Mundial de Ironman 70.3 em 
Clearwater-Florida. Em novembro de 2012
irá para seu 4º Ironman, o Ford Ironman 
Florida 2012.  
 
Em 2011, conquistou a Tríplice Coroa no 
Ceará, com os títulos de Campeão 
Cearense de Triathlon Longa Distância, 
Olímpico e Sprint, com 5 vitórias em 5 
provas. 
 
O perfil atleta está detalhado em seu blog 
http://ricardoveras.blogspot.com.br. 
 
 
Sobre o Evento  
 
O palestrante irá apresentar seu projeto 
de vida pessoal. Uma longa batalha para 
sair de uma situação caótica com graves 
problemas de saúde até torná-lo um 
Ironman. 
 
A rigorosa disciplina com os treinos é fruto 
da dedicação no planejamento de ações, 
na gestão do tempo e na qualidade da 
equipe técnica de apoio. 

Informações gerais 
 
Local : Instituto FA7 (Faculdade 7 de 
Setembro) - Sala 607 
Rua Alm. Maximiniano da Fonseca, 1395 
Bairro: Eng. Luciano Cavalcante 
 
Data: 25/04/2012     Horário : 19h 

Investimento:  
• Filiados ao PMI-CE: Gratuito 
• Estudantes não filiados: R$ 25,00 
• Demais: R$ 50,00 
 
Procedimento para inscrições 
 
Enviar e-mail para 
administrativo@pmice.org.br  com as 
informações: Nome Completo, E-mail, 
Telefone, Empresa, Cargo, 
acrescentando: 
• Filiados: número do PMI-ID; 
• Estudantes: comprovação de 

instituição de ensino e comprovante 
de depósito / transferência; 

• Demais: comprovante de depósito /
transferência; 

 
Informações para depósito/transferência: 
Banco do Brasil - 001 
Favorecido: Project Management Institute – 
Seção Ceará 
Agencia: 3474-6 
Conta Corrente: 15611-6 
CNPJ: 06.138.890/0001-89 
 
 
Informações adicionais 
 
PMI-CE 
(85) 3032-2626 (de 8h as 14h) 
administrativo@pmice.org.br   

Palestra "Do caos ao IronMan" 
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Se a sua empresa quer ser 

apoiadora desse evento? Entre 

em contato com o PMI-CE. 

ENCONTRO MENSAL - ABRIL/12 


