


Se você optar em fazer o COMBO! é porque tem interesse em uma formação 
mais completa, abrangendo esferas técnica, ferramental e prática. Os dois 

cursos são totalmente complementares e as vantagens de realizá-los em 
conjunto é de obter uma perspectiva integral sobre como criar e performar 
apresentações impactantes. Além de receber uma condição super especial no 

seu investimento.

OLAR,

AO FECHAR O COMBO VOCÊ 
GANHA 15% DE DESCONTO!



SÃO PAULO

6x de R$743,75 SEM JUROS 
UMA ECONOMIA DE CERCA DE R$800!

INVESTIMENTO



O CHORO SOLTO é um curso prático que vai 
desmistificar os principais elementos do 
falar em público e te oferecer ferramentas 
para você se comunicar melhor no trabalho, em 
apresentações, em palestras/aulas, na vida. 
Vamos trabalhar com linguagem corporal, 
preparação vocal, entender as diferentes 
formas de construção de narrativa e te fazer 
fazer as pazes com as suas vulnerabilidades 
na hora de se colocar em uma apresentação.

Veja o programa completo clicando aqui.

http://media-perestroika-producao.s3.amazonaws.com/pdfs/Choro_SOLTO_PROGRAMA2019_PRSTRK.pdf
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O CHORA PPT, nosso curso de apresentações, 
é um big hit da Perestroika e continua firme 
e forte em nosso portfólio. Prepare-se para 
revolucionar seu modo de montar uma aula, 
vender um projeto, motivar seus funcionários 
ou desenvolver qualquer tipo de apresentação. 
Aqui vamos te ensinar a construir 
apresentações impactantes e memoráveis no 
Keynote, no PowerPoint ou no Prezi, através 
de storytelling e técnicas de layout. 

Além de aperfeiçoar suas noções de layout 
(alinhamento, cores, imagens, etc), vamos te 
ajudar - utilizando o poder do storytelling - 
a transformar um aglomerado de slides em uma 
história com princípio, meio e fim.  
 
A notícia boa é que o ser humano é um 
bichinho fascinado por histórias. A notícia 
ruim é que você nunca mais vai conseguir 
ignorar esses aprendizados na hora de criar 
novas apresentações e até mesmo analisar as 
de outras pessoas.

Veja o programa completo clicando aqui.

http://media-perestroika-producao.s3.amazonaws.com/pdfs/Chora_PPT_PROGRAMA2019_PRSTRK.pdf
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QUERO!

AQUI
POIS ENTÃO, PARA SE INSCREVER ACESSE

https://www.perestroika.com.br/matriculas/pacote/14/login/
https://www.perestroika.com.br/matriculas/pacote/14/login/


LEMBRE-SE: AS VAGAS SÃO 

LIMITADAS E A SUA MATRÍCULA SÓ 

SERÁ DE FATO GARANTIDA APÓS 

PAGAMENTO.  

FALE COM A GENTE!



MARI ROCHA

+55 11 960 627 145  
+55 11 997 306 576

CHOREI@PERESTROIKA.COM.BR

mailto:CHOREI@PERESTROIKA.COM.BR

