JUNIOR
CIGANO
Campeão mundial dos pesos-pesados do UFC, Cigano
tornou-se um dos principais nomes do MMA. Nascido em
Caçador (SC), o lutador passou por muitas diﬁculdades até
chegar aonde chegou e precisou trabalhar desde cedo para
ajudar nas despesas de casa. Mesmo com a vida sofrida, ele
sonhava com o sucesso proﬁssional.

JUNIOR
CIGANO
Aos 18 anos, saiu de Santa Catarina e se
mudou para Bahia, onde começou a trabalhar
como garçom, mas em pouco tempo chamou
a atenção de Luiz Dórea, famoso por levar
Acelino Popó de Freitas ao título mundial de
boxe, que começou a prepará-lo para o MMA.
Com apenas 5 anos no octógono, Cigano
tornou-se campeão dos pesos-pesados do
UFC nocauteando Cain Velasquez em uma
luta histórica no UFC on FOX 1, que pela
primeira vez foi transmitida pela TV aberta,
tanto nos EUA quanto no Brasil. Em 2012,
quando assinou contrato com o clube do
Corinthians, acabou se tornando um dos
atletas mais reconhecidos do Brasil. Em suas
palestras, ele fala sobre conquistas e derrotas
e revela como o esporte pode se comparar ao
mercado corporativo.

FORA DO
OCTÓGONO
EMPRESÁRIO
Com uma visão empresarial, além de sua carreira
como lutador, Cigano também divide seu tempo
investindo em novos negócios.

COMENTARISTA
Com muita desenvoltura, Cigano comenta as principais
lutas do MMA (UFC) há mais de três anos na Rede
Globo, ao lado de Galvão Bueno e Cléber Machado.

PALESTRAS
A VERDADEIRA FORÇA DE UM CAMPEÃO
Muitas pessoas imaginam que para ser campeão mundial do UFC, basta ser forte e saber lutar. Mas o que poucos
sabem é que a maior força de um lutador não está representada em seus músculos e sim, na sua capacidade de
acreditar e em sua inabalável disciplina para se preparar e extrair todo o seu potencial. Junior Cigano é mais do
que um exemplo de atleta, é um exemplo de vida. A sua história vai inspirar você e sua empresa a ir muito além e
conquistar os melhores resultados na vida e na carreira. De Garçom a Campeão Mundial do UFC, mais do que
a história de um lutador, é a trajetória de um vencedor na carreira, nos negócios e na vida.
ASSUNTOS ABORDADOS:
-

De garçom a lutador – é preciso valorizar cada oportunidade;
Talento ou dedicação – o que faz de você um campeão?
Os bastidores de um campeão – o que está além das lutas?
E quando tudo parece perdido;
Derrotas – os grandes aprendizados da vida;
E quando ninguém acredita, você desiste?
Os caminhos para tornar-se um vencedor?
Em quem você pode conﬁar?
Você está pronto para ser um campeão?

PARA QUEM: Qualquer pessoa que queira inspirar sua equipe a ir além e conquistar os melhores resultados na vida
e na carreira, resultando mais sucesso para a sua empresa.

FALE COM O NOSSO TIME E GARANTA UM SHOW
DE CONTEÚDO PARA SUA EMPRESA.
(11) 5083 - 9970
comercial@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

