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Introdução 

Olá querido(a) leitor(a)! Seja muito bem vindo(a) a este Livro Digital. 

Eu sou o Pablo Amorim e hoje eu vou te mostrar:  

Como Passar No Concurso da PRF De Primeira  

Sem Ter Que Se Matar De Estudar. 

Agora eu suponho que para muitas das pessoas que lêem este material, este             

não é o primeiro e-book que elas têm contato. Mas eu garanto que ele é diferente de                 

tudo o que você já viu. Simplesmente porque ele foi escrito com o meu coração,               

abrindo a caixa-preta da minha vida, revelando detalhes pessoais e familiares que            

eu nem sei se deveria colocar aqui. 

Enfim, agora já foi feito e eu espero que esteja à altura das suas              

expectativas. 

A primeira coisa que eu quero dizer é que, se você já foi reprovado no               

concurso da PRF no passado, não é sua culpa. 

Tem muita informação solta por aí, completamente desconexa, e isso causa           

muita confusão entre os estudantes. Muitas vezes, a overdose de informação te            

afasta do sucesso mais do que a falta dela. E até aqui está tudo bem, isso faz parte                  

das nossas vidas hoje em dia. É um mal que aflige a sociedade moderna como um                

todo. 

E se você esteve preocupado no passado pelo fato de não conseguir passar             

nesse concurso antes, eu quero jogar todos esses medos fora AGORA. 

Você tem total capacidade de passar em qualquer concurso. 

Você só precisa ser orientado pela pessoa certa. 

A Indústria dos cursinhos preparatórios quer que você pense que você           

precisa de muito dinheiro, que tenha estudado em bons colégios ou ainda que tenha              
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se matriculado em cursos caros para ser aprovado em concursos de alto nível,             

como é o da PRF. 

E eu estou aqui só para te dizer que eles estão completamente            

errados. Afinal, eles têm as suas próprias razões para querer que você pense isso,              

mas não é assim que a coisa funciona. 

Se você acha que os Cursinhos Preparatórios querem que você falhe,           

provavelmente você tem razão. Eles não se beneficiam quando você passa de            

primeira. Eles querem você sempre juntos deles, comprando os seus pacotes de            

estudos, matriculado nas suas turmas, uma após a outra. E, sinceramente, a            

diferença entre eles e nós aqui é que eu me importo com o seu sucesso, e quero                 

verdadeiramente que você se torne um PRF e viva a vida dos seus sonhos. Até               

porque quando alguém se torna meu aluno, o acesso aos treinamentos é vitalício,             

ou seja, eu não ganho nada além de aborrecimento quando meus alunos demoram             

a ser aprovados. 

Então é por isso que eu estou aqui. Eu sei que você tem um sonho de ser um                  

PRF e de mudar de vida, e eu quero te mostrar como fazer isso acontecer durante a                 

leitura desse material. 
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Não Use Os Seus Poderes Para O Mal 

 

Brincadeiras à parte, o conhecimento que você vai adquirir é muito poderoso.            

Com tudo o que você vai aprender aqui hoje, é perfeitamente possível conquistar a              

sua aprovação no concurso da PRF.  

Nós vivemos a Era do conhecimento. 

Diariamente, nós recebemos um fluxo absurdo de informações logo pela          

manhã. São notificações de redes sociais, mensagens de aplicativos, sites, jornais,           

blogs, filmes e séries. Por vezes, nos encontramos em uma busca sem fim, sem              

saber o que procuramos. Simplesmente devorando toneladas de conhecimento,         

conteúdos e informações sem nenhum critério. Um fenômeno chamado de          

“Information Overload” (Overdose de Informações). E essa sobrecarga de         

informação é que causa a falta de ação nas pessoas, paralisando as suas ações              

justamente por não aguentar mais esse bombardeio e não saber como transformar            

isso tudo em AÇÃO e em RESULTADOS. 

Então, vou te contar um segredo: O verdadeiro conhecimento é aquele que            

leva a uma mudança efetiva em sua vida, todo o resto é pura D I S T R A Ç Ã O!  
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Avisos de Responsabilidade 

Antes de nós entrarmos a fundo no conteúdo deste e-book, eu preciso fazer             

algumas ressalvas importantes: 

● Não é somente com esse conhecimento que você Vai ser Aprovado na            

PRF! 

● Primeiramente: Eu não posso prometer resultados! 

● A sua Aprovação é Fruto Direto do seu Esforço Contínuo! 

Agora que estamos conversados, repita essas palavras:  

Eu Quero Ser um PRF! 

Se não puder dizer em voz alta, repita mentalmente, mas eu quero que você              

masterize esse mantra em sua cabeça. 

Agora vem comigo!  
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O que é um Roteiro de Estudos? 

...e eu preciso saber isso para ser aprovado? 

Vamos por partes. 

Um Roteiro de Estudos é um passo a passo estratégico que te mostra a              

sequência correta para estudar qualquer assunto. 

Você aprende, basicamente, uma sequência de ações a serem tomadas          

sempre que for estudar um conteúdo específico. Além disso, ele te permite            

organizar o estudo e ter o controle de cada conteúdo de cada uma das matérias a                

serem estudadas, te tornando capaz de estudar em alta performance. 

Ou seja, estudar e memorizar os assuntos e saber como resolver questões            

de provas com alto índice de acertos. 

E aí, Bingo. A mágica acontece. 

Respondida a primeira pergunta, fica fácil afirmar que sim, o Roteiro de            

Estudos é fundamental para a sua aprovação... 
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Minha Missão 

 

Meu objetivo com esse e-book é ajudar, basicamente, dois tipos de pessoas: 

1- Se você nunca estudou para nenhum concurso, você vai aprender a            

estudar de verdade, desde os primeiros passos. Assim, você começa a estudar da             

maneira correta, montando o seu cronograma de estudos e consegue aprender o            

máximo possível usando o mínimo de tempo. 

2- Talvez você seja um estudante experiente, mas que ainda está tentando            

buscar o seu caminho. Se esse for o seu caso, eu peço que você esqueça por um                 

momento tudo o que você já sabe. 

Existe uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte:  

Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma 

coisa e esperar resultados diferentes. 

Ou seja, aqui você tem uma nova oportunidade de recomeçar da maneira            

correta. Eu não quero que você tenha o trabalho de ficar analisando os seus              

defeitos, o que você tem feito de errado. Não, nada disso... 

O Meu objetivo aqui é tornar as coisas mais fáceis para você. Então venha              

com a mente aberta... 
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O Único Caminho Para Ser Aprovado De 

Primeira No Concurso Da PRF É Através De 

Uma Estratégia De Estudos.. 

E A Única Maneira De Estudar De Forma Estratégica É 

Através Do Roteiro De Estudos!  
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Quem é Pablo Amorim? 

● Servidor Público Federal desde Janeiro de 2001 

● Policial Rodoviário Federal e Ex-Militar da Força Aérea Brasileira. 

● Autor do Livro 10 Passos do Sucesso Nos Concursos 

● Fundador do Blog Centro Preparatório 

● Especialista em Técnicas de Aprovação em Concursos  
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Deixa eu te contar uma história... 

Eu Estava sentado em casa, e eu podia escutar a minha esposa brincando             

com o meu filho no quarto. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo e de                

como eu estava me sentindo. Eu estava ali, completamente desesperado          

analisando a fatura do meu cartão de crédito e o saldo negativo da minha conta               

bancária.  

Eu sabia que as contas não paravam de chegar, e eu não tinha ideia de               

como pagar todas elas. Ia chegar um dia em que tudo ia entrar em colapso, era                

apenas uma questão de tempo. 

Eu estava literalmente na merda, cheio de dívidas, era a prestação do            

apartamento, do carro, eu tinha acabado de montar o quarto do bebê… 

Eu comecei a sentir fortes dores no estômago, uma agonia tomava conta de             

mim. Parecia até que eu ia enfartar… 

Meu corpo começou a tremer e eu estava sentindo muito frio! Eu estava             

muito pressionado, pois eu sabia que o meu filho ia crescer, e ia precisar de mim.  

Eu eu não tinha nada para oferecer a ele...  

O Concurso da PRF tinha acabado de ser cancelado, e eu tinha apostado             

todas as minhas fichas nele. Foram 2 anos de dedicação exclusiva aos estudos. Eu              

tinha acabado de chegar da viagem à Brasília para fazer a prova e fiz dívidas para                

poder fazer essa prova. Paguei cursos, passagem aérea, hotel...  

Eu estava atolado até o pescoço...  
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Concurso PRF 

O meu desejo era passar no Concurso da PRF, assim eu ia ter um salário               

que era o triplo do que eu ganhava. Tudo isso para garantir mais do que dignidade                

para a minha família, eu queria dar conforto e qualidade de vida para eles e para                

mim também. Afinal eu já estava com quase 30 anos e trabalhava desde os 15.... 

Estava cansado de viver no sufoco. 

Mas como eu ia fazer para estudar? 

Meu filho tinha acabado de nascer, eu tinha que ajudar minha esposa. Não             

era justo sacrificá-la por causa do que eu tinha causado. Imagine só, acordar às 06h               

para trabalhar o dia inteiro no quartel, chegar em casa e ficar com o filho para a                 

esposa cuidar das coisas de casa e descansar um pouco e ir dormir às 23h. 

Não era raro eu ter que cumprir escala de serviço aos finais de semana              

também. 

Meu sonho estava morto. 

Pelo menos era assim que eu pensava. 

Só eu sabia como eu estava me sentindo, uma sensação de derrota e             

frustração indescritíveis... 
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Família 

 

Eu amava minha família mais do que tudo e eu não queria que as pessoas               

achassem que eu era um pai ruim se eu não pudesse dar ao meu filho o suporte                 

que eu nunca tive dos meus pais. E não porque eles fossem ruins, mas nós éramos                

pobres, e eles trabalhavam o dia inteiro, todos os dias e não tinham tempo para               

nada. Eu não queria ver esse filme passar de novo. Eu não me lembro, por               

exemplo, de brincar com o meu pai nem de momentos em família na minha infância. 

Eu não tive isso! 

Eu não queria que o meu filho passasse por isso também. O engraçado é              

que eu só aprendi isso, depois que tudo começou a dar errado. Eu percebi que eu                

não queria só passar no concurso por dinheiro. Estava longe disso. E não era mais               

por mim simplesmente. Era por eles, só por eles. 

E assim eu fiquei por 3 meses... Só pensando, refletindo, sem ir a lugar              

nenhum...  
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A Redenção 

Até que a minha mãe, me deu um pequeno livro de bolso de presente. Foi a                

melhor coisa que poderia ter acontecido naquele momento. 

Um livro sensacional chamado "Seja Líder de Si Mesmo" do Augusto Cury. 

Eu vou confessar, quando eu li a frase: 

"Ser Ator Principal da Sua Vida Não Significa Não Falhar, Não Chorar,            

Deixar de Tropeçar, Ter Reações de Insegurança Ou, às Vezes, Ter Atitudes            

Tolas. Ser Ator Principal Significa Refazer Caminhos, Reconhecer Erros E          

Aprender a Deixar De Ser Aprisionado Pelos Pensamentos e Emoções          

Doentias". 

Ali eu tive um momento de pura lucidez...  

Eu não tinha motivo para me lamentar... Meu único erro tinha sido desistir. 

Eu estava no caminho certo, só precisava continuar… 

Vou deixar o texto em destaque para reflexão: 

 

"Ser Ator Principal da Sua Vida Não Significa Não 

Falhar, Não Chorar, Deixar de Tropeçar, Ter Reações de 

Insegurança Ou, às Vezes, Ter Atitudes Tolas. Ser Ator 

Principal Significa Refazer Caminhos, Reconhecer Erros e 

Aprender a Deixar de Ser Aprisionado Pelos Pensamentos 

e Emoções Doentias" 

- Augusto Cury 
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Plano de Guerra 

No dia seguinte eu comecei a montar um plano de guerra… 

O primeiro desafio era conseguir tempo. Eu pegava o trem para ir e voltar do               

trabalho e a viagem levava em torno de 40 minutos. Somando a ida e a volta, eu já                  

tinha 1h20m. 

Hora do almoço era só para estudar... e eu confesso que “ganhava” uns 10              

minutos antes e depois para estudar também. 

Eu era militar da força aérea na época e trabalhava em um hangar de              

manutenção de aeronaves. Eu passei a otimizar o meu trabalho todo de forma             

insana, para que o trabalho que seria feito em 4 horas passasse a ser feito em 2                 

horas. 

E me escondia no banheiro, na biblioteca, em salas vazias... onde fosse            

possível eu parar e estudar. Então, sem deixar de cumprir as minhas obrigações, eu              

conseguia estudar por 4h40 minutos durante o dia. 

À noite, ao chegar em casa, eu ficava com o meu filho no colo, para que a                 

minha esposa pudesse descansar um pouco, tomar um banho e relaxar, pois o             

nosso bebê dava muito trabalho. 

E lá pelas 23 horas ele ia dormir e sempre acordava às 01h da manhã para                

amamentar. Então, que maravilha, mais 2 horas de estudo. 

E assim eu me programei para estudar por 6 horas e 40 minutos todos os               

dias da semana. E, aos finais de semana, eu tinha aula aos sábados e poderia               

descansar um pouco, e me dedicar à família. 

Mas sempre com a meta de resolver e corrigir um simulado.  

Então eu mergulhei fundo em uma estratégia quase suicida...  
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Dilema do Homem de Ferro 

Mas eu não era de ferro e minha saúde começou a falhar. Eu ganhei peso,               

comecei a ficar de mau humor por dormir pouco e muito estressado. 

Tem horas que é difícil achar um ponto de equilíbrio entre viver o sonho e               

enfrentar a realidade. Só que era tudo ou nada. Eu não estava jogando para perder! 

Porém, não tinha mais volta, pois a decisão estava tomada...  
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Ressurgindo das Cinzas 

E dessa vez era diferente. Eu tinha que passar no Concurso da PRF de              

qualquer maneira. Eu estava endividado e tinha um filho. Eu nunca estive tão             

determinado em minha vida. Quando o cansaço batia, eu descansava, quando           

ficava estressado, eu e minha esposa ganhávamos um vale-night para tomarmos           

um chopp ou curtir uma noitada. 

Eu só não podia desistir, não tinha mais como dar esse passo atrás. Apesar              

de todo o cansaço e estresse, eu estava muito feliz com a minha decisão. Lá no                

fundo eu sabia que tinha feito a escolha certa. E essa sensação não tem dinheiro               

que pague. 

O engraçado é que as coisas nunca saem conforme o planejado. Hoje eu             

vejo como eu tive que ser forte. Se você já teve que escolher qual conta pagar e                 

qual jogar para o próximo mês, sabe bem do que eu estou falando. 

E deixar de pagar alguma delas para comprar um livro. Como fazer a sua              

esposa compreender isso? 

E assim os dias foram passando até a publicação do edital. 

Eu me lembro como se fosse hoje. A parede do meu quarto parecia um              

imenso mural de avisos. Até o meu guarda-roupas estava rabiscado. Eu analisei            

todo o edital, refiz o meu planejamento e montei o meu Roteiro de Estudos              

totalmente voltado para a prova. 

Foram aproximadamente 90 dias de pura disciplina, controle emocional         

sangue nos olhos e muita dedicação. Eu era imparável. 

Como um Predador atrás de sua presa. Eu estava preparado com foco total.             

Novamente tive que viajar para Brasília e pagar hospedagem. 

Nem pensei duas vezes... Tomei um empréstimo no banco e fui com toda a              

fé do mundo...  
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R10 dos Concursos 

 

Fui para a prova me sentindo o Ronaldinho Gaúcho com a camisa do             

Barcelona. Um monstro. Foi uma prova muito cansativa, com 4h30 de duração e eu              

usei o tempo no limite. 

Era possível ver no semblante de outros candidatos o desespero por ter feito             

uma prova tão pesada. Mas eu, apesar de estar muito cansado, sabia que tinha feito               

uma boa prova.  

No dia da divulgação do gabarito eu passei o dia inteiro dando F5 na tela do                

site até o momento da publicação. Eu estava tão nervoso que não consegui conferir.              

Eu saí de casa e minha esposa foi ver quantas questões eu tinha acertado. 

Quando ela me falou que eu tinha acertado 65 questões de um total de 80, o                

que dava 81% da prova, eu chorei muito...  

Passou um filme na minha cabeça. Foram quase 3 anos de dedicação quase             

que exclusiva aos estudos. Eu fiquei muito feliz. 

Eu pude olhar a minha esposa nos olhos novamente... 
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O Resultado Final 

 

Quando eu peguei o meu filho no colo e nossos olhares se cruzaram, ele              

sorriu como se estivesse entendendo tudo o que estava acontecendo comigo. 

Cara... é um momento mágico! 

Toda dúvida, toda incerteza e todo medo foram embora em um instante. 

A Vida Muda No Instante Em Que Você Toma Uma Decisão...  
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Não tá fácil pra ninguém 

Eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa normal, sou assim como              

você ou como qualquer outra pessoa. Eu já estive muito insatisfeito com a vida que               

eu levava, sem dinheiro para nada, me sentindo muito frustrado e até mesmo             

inferior às outras pessoas. 

E é difícil você encontrar uma saída para tudo isso sozinho. Muitas vezes             

quando estamos no fundo do poço a vida nos dá um sinal de que as coisas podem                 

melhorar. 

No meu caso foi uma frase de um livro, talvez em um momento de desespero               

da minha mãe. E se você não conseguir enxergar isso agora, use a minha história,               

aproveite essa oportunidade. 

Talvez seja exatamente o que você precisa para enxergar uma luz. 

A partir daí é só dar um passo de cada vez. 

E quando os problemas surgirem, e eles vão surgir, respire fundo e busque             

uma solução. Isso pode ser mais fácil ainda se você souber uma estratégia para              

estudar. 

E é aí que eu entro, como um facilitador para você. 

Você não precisa se endividar, ter problemas de saúde, estresse, e tudo o             

mais que eu tive para aprender o que eu sei hoje. Já está tudo aí, pronto,                

mastigado. Meu objetivo é fazer você economizar muito tempo e dinheiro           

enquanto busca a sua aprovação...  
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Olha o que eu recebi 

O mais legal disso tudo é que isso não funcionou só para mim, isso funciona               

para todo tipo de pessoa. Olha aqui só o exemplo da Lucélia. Ela seguiu o que eu                 

ensinei para ela, e depois que ela usou a estratégia, isso é o que aconteceu: 
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Os 3 Segredos Para Passar  

No Concurso da PRF 

Então, aqui está o nós vamos cobrir durante as próximas páginas deste            

material. 

● Segredo #1: Táticas de Guerra: 

“Como Estruturar Estrategicamente Os Seus Estudos e Ficar entre os          

8% dos candidatos que vão disputar as vagas” 

● Segredo #2: Estratégia 007: 

“Como aplicar facilmente a estratégia COMPROVADA que me fez passar          

no Concurso da PRF…” 

● Segredo #3: Meu Truque Secreto: 

“Como Conseguir conciliar estudos, trabalho, família, diversão e dar         

conta de tudo... Começando hoje a sua preparação!”  
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Segredo #1: Táticas de Guerra: 

“Como Estruturar Estrategicamente Os Seus Estudos e 

Ficar entre os 8% dos candidatos que vão disputar as vagas”  
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Passo #1: Encontre Alguém Que Já Teve       

Sucesso Para Se Espelhar 

A primeira coisa que você tem que entender é um conceito criado pelo Tony              

Robbins, que é considerado o Guru do Desenvolvimento Pessoal. Tony Disse: 

“Se você quer conquistar Sucesso, tudo o que você precisa fazer é encontrar 

uma maneira de modelar aqueles que já tiveram sucesso.” 

- Tony Robbins 

Isso faz todo sentido não é mesmo? 

Você sempre pode reconhecer quem são os pioneiros porque eles têm           

flechas apontadas para as suas costas e eles estão sempre com as mãos calejadas              

e sujas de tanto trabalho. Desde a nossa infância nós sempre ouvimos dos nossos              

pais para seguir o exemplo de alguém. Não é? 

"Olha o exemplo do seu irmão, ele se comporta tão bem..." 

"Veja o seu primo, ele é tão estudioso..." 

Eu confesso que ficava revoltado quando isso acontecia. Não gostava de que            

ninguém ficasse me comparando com as outras pessoas. 

Mas hoje eu entendo. Meio que sem querer, os nossos pais estava utilizando             

uma estratégia que hoje foi estudada e muito desenvolvida. E no campo da alta              

performance e do desenvolvimento pessoal é chamada de Modelagem de          

Sucesso, muito difundida pelo Tony Robbins, como nós falamos. 

Que é simplesmente se inspirar em alguém que teve sucesso em uma área             

que você também deseja ter, e seguir os passos dela. Ou seja, se você seguir os                

mesmo passos, você terá o mesmo sucesso… 

Essa é uma tendência... 
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O Guru Dos Concursos 

Isso foi o que eu fiz quando eu estava estudando. E eu estava na minha pior                

fase. A forma como eu estava estudando não estava dando certo. Eu tinha que me               

reinventar, não questão somente de melhorar a forma como eu estudava, era fazer             

tudo de uma forma nova, diferente, que trouxesse resultados. 

Eu pesquisei, e na época só tinha um especialista no Brasil, o renomado             

William Douglas. E eu comprei o livro dele. 

O Cara é um fenômeno, ele já exerceu as atividades de Advogado, Delegado             

de Polícia, Defensor Público, Professor de Direito Processual na Universidade          

Federal Fluminense – UFF e Professor em vários cursos preparatórios. 

Atuou como Juiz da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais –            

SJ/RJ (2001/2002). 

Pronto eu tinha achado o cara que eu ia copiar...  
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Passo #2: Aprenda e Use a Mesma Estratégia        

Que Ele Usou... 

 

 

Esse Foi o Livro que eu Comprei: Como Passar Em Provas E Concursos. 

Apesar de não ser um livro barato, ele era (não só a única) mas a melhor                

referência que nós tínhamos na época. 

Porém tinha um problema, apesar de ser um livro excelente, ele tinha 566             

páginas. E eu que já não tinha tempo para nem para estudar as matérias, tinha que                

ler a aprender uma quantidade absurda de técnicas. 

Mas, era o recurso que eu tinha na época. Não era a internet de hoje, farta de                 

informações de rápido consumo. 

E foi o fator fundamental pra mim, eu modelei o william douglas, aprendi o              

que ele fez para se tornar Juiz Federal e fui aprovado também... 
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Passo #3: Faça o seu plano de ação: 

Planejamento, Organização, Prioridade… 

Aqui, o importante é se planejar, ok? 

Por que fazer um quadro de horários, de preferência semanal, colocando os            

seus compromissos diárias e o seu horário de estudo? 

Fazendo isso você tem um lastro de uma semana planejada. E você tem             

condições de readequar a sua agenda se acontecer um imprevisto. Assim você            

passa a ser uma pessoa organizada. 

Se você não fizer isso, você vai viver eternamente apagando incêndio,           

resolvendo tudo na última hora. 

Além disso, classifique as suas tarefas por ordem de prioridade. Isso dá certo             

por uma série de razões. 

Primeiro: Essa classificação permite que você crie um critério de avaliação,           

que permite verificar o progresso de uma ação. 

E todas as vezes em que percebemos um progresso, fica mais fácil manter a              

motivação e não perder a pegada. 

Segundo: Você passará a contar com um indicador objetivo e definido de            

como você usa o seu tempo no dia-a-dia. 

A partir desse momento, você começa a perceber que gasta mais da metade             

do seu tempo com coisas inúteis, e isso dói, dói muito! 

Terceiro: Classificar suas tarefas te ajuda a melhorar o uso do seu tempo, e              

quanto mais clareza você tiver, melhor será a sua tomada de decisão sobre o que               

fazer e o que não fazer. 

O método da Tríade do Tempo realiza essa classificação em Ações           

Importantes, Urgentes e Circunstanciais, além dos períodos temporais: Manhã,         
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Tarde, Noite, Passado, Presente e Futuro. 

Importante: Ação com prazo para ser realizada e que traz resultados em            

curto médio ou longo prazo. 

São atividades ligadas ao seu propósito de vida, com benefícios positivos.           

Por exemplo: Ir à academia, fazer uma caminhada. 

Se estas ações trazem prazer ou algum outro benefício, é uma atividade            

importante para você. 

Urgentes: Atividades com prazo expirado, ou que estão prestes a expirar e            

merecem execução imediata. 

Geralmente, são situações que geram estresse, pressão e causam         

aborrecimento. 

Uma conta atrasada, ou um atraso para um compromisso importante que           

você não pode faltar. A palavra-chave é o senso de urgência. 

Circunstanciais: Coisas que desperdiçam o seu tempo, que você faz meio           

que “sem querer” ou até mesmo por influência de outras pessoas. 

Um exemplo clássico é ir a festas às quais você não tem o menor interesse               

em ir, mas por pressão social acaba cedendo.   
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Passo #4: Coloca em prática - Vai pra porrada,         

entra na luta. 

Depois que você faz o planejamento, organiza tudo direitinho, é hora de            

estudar, de colocar em prática o seu plano de ação... 

Agora, deixa eu contar uma rápida história 

Eu era militar com sérios problemas financeiros, casado, meu filho mais velho            

tinha acabado de nascer e estudava para o concurso da PRF. Eu queria passar              

nesse concurso para aumentar o meu salário, eliminar as minhas dívidas e dar             

melhores condições de vida à minha família. 

Eu tinha esperanças de ser aprovado para ganhar o triplo do que eu             

ganhava, para equilibrar a minha vida financeira, dar conforto e qualidade de vida             

para a minha família. 

Além disso, eu estava endividado.  

A situação tinha se agravado porque eu gastei demais me dedicando ao            

concurso da PRF. Eu estudei muito e investi muito tempo para esse concurso. Eu              

tinha esperanças de ser aprovado para sair do sufoco mesmo. 

Eu gastei muito dinheiro em cursos, livros e apostilas para me dedicar ao             

concurso, além de ter feito dívidas para viajar do Rio de Janeiro até Brasília para               

fazer a prova. E tinha chegado a um momento em que eu não tinha dinheiro nem                

para manter a minha casa, cuidar da minha esposa e do meu filho recém-nascido              

nem para continuar a estudar para um concurso sem previsão de acontecer. 

A minha esposa não tinha noção do meu desespero, por não ter dinheiro nem              

para pagar as contas de casa. Eu não tive coragem de contar pra ela. Além das                

dívidas com cartão de crédito e cheque especial, eu contraí ainda mais dívidas com              

empréstimos para pagar as contas e isso aumentou ainda mais o meu desespero.  

Eu me sentia como se tivesse falhado com marido e como pai... 
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O concurso da PRF não foi o primeiro concurso que eu passei. Quando eu fui               

aprovado para a Força Aérea Brasileira, a minha realidade era outra. 

Eu era um jovem lá pelos 18 anos, não trabalhava, era solteiro, sem filhos, e               

tinha todo o tempo do mundo para estudar. E, naquela época, eu aprendi sim a               

estudar. 

Mas, depois, já casado, trabalhando e com filho recém-nascido, eu achava           

que dava sim para estudar de novo da mesma forma. 

Só que não, eu não tinha o mesmo tempo que eu tinha naquela época, e não                

tinha ninguém sob a minha responsabilidade. Eu fiquei tão frustrado que eu tive que              

desenvolver uma estratégia que pudesse tornar a minha rotina de estudos mais fácil             

de ser conduzida. Estratégia que hoje é o coração do projeto chamado “Guia PRF". 

Eu pensei que, se eu pudesse criar uma fórmula que tornasse possível            

estudar de forma estratégica, conciliando trabalho, família, estudos, lazer, cuidados          

com a saúde, ou seja, não deixar de viver para estudar, eu renderia muito mais. 

Depois de um mês pesquisando e desenhando um plano de ação com todos             

os passos que eu poderia dar, eu criei o que hoje eu chamo de Roteiro de Estudos                 

Perfeito. 

Com ele, eu fui capaz de estudar com organização, priorizando as minhas            

atividades diárias, além de fazer o meu planejamento de estudos para ter o mínimo              

de previsibilidade na minha rotina. E aquilo me fez estudar sem toda aquela             

pressão. 

Então, eu finalmente tinha a solução para o meu problema de ser multitarefa             

o tempo inteiro, sem focar em nada direito. 

O fato é que, no final de 2008, eu consegui ser aprovado no Concurso              

da Polícia Rodoviária Federal. 

Depois de criar o Roteiros de Estudos Perfeito, eu não fui capaz de             

somente ser aprovado no concurso da PRF, eu me tornei capaz de estudar com              
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leveza, sem aquela falsa verdade de que todo concurseiro tem que se trancar em              

um quarto escuro e se matar de estudar até passar no concurso. 

Porque o que eu tinha criado funcionava tão bem, que eu podia passar algum              

tempo com a minha esposa, ajudando a cuidar do nosso filho, sem perder os              

nossos melhores momentos juntos só pensando em estudar o tempo todo. Eu            

passei a me preocupar com os estudos somente nos momentos de estudar,            

efetivamente falando. 

Você talvez esteja pensando que que precisa de muito tempo livre para            

estudar para concurso, não é verdade? 

Bem, atualmente o que você precisa é de planejamento e de uma boa             

estratégia. Basta você, literalmente, copiar e colar essa estratégia de estudos e            

seguir o plano. A vida está corrida, e ninguém tem tempo de sobra. Por isso é                

necessário tanto controle. Tem que ter uma agenda de todos os compromissos.  

Ou talvez você imagine que não vai ter mais tempo para a sua família              

enquanto estiver estudando, não é mesmo? 

Então, eu também pensava assim, eu até senti isso na pele, quando            

enquanto não entendi que tudo era uma questão de organização e de prioridade.             

Com a internet e os cursos online, você consegue assistir às aulas em casa, com a                

liberdade de escolher o melhor horário para você, com o mínimo de impacto na sua               

vida familiar. 

Ou ainda, você talvez pense: que legal, sua estratégia parece ser muito            

bacana, mas eu não consigo entender como ela funciona para mim. Usa os             

Exemplos que você conhece, veja o que eles fizeram, aprende isso e faz igual…  

A tendência é você ter os mesmos resultados, ou algo muito parecido...  
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Segredo #2: Estratégia 007: 

“Como aplicar facilmente a estratégia COMPROVADA 

que me fez passar no Concurso da PRF…” 
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Sabe, às vezes a gente toma algumas ideias erradas como verdade, e            

construímos crenças para justificar o nosso modo de pensar. 

A gente tem que ter cuidado com isso. As nossas crenças tem que ser              

positivas, que levam a gente pra cima. 

E talvez você só queira ser exemplo para a sua família. 

E tudo bem com isso...  

Somente pelo fato de você ter a coragem de se expor e se dedicar a um                

concurso concorrido como esse da PRF, você já é um exemplo! Parabéns! 

Você pode até pensar que, se se você não for aprovado, vai decepcionar a              

sua família. 

Eu também pensava assim, que eu tinha que passar de primeira no concurso             

para orgulhar a minha família. Mas então eu aprendi que o motivo de eles se               

orgulharem de mim era o meu esforço constante em melhorar a minha vida             

passando em um concurso.  

Dando o meu melhor! 

Eu te digo mais ainda: Você talvez tenha a ideia de que não precisa disso               

agora, pois por enquanto ainda não começou a estudar e está esperando as coisas              

melhorarem um pouco para se dedicar de verdade. 

Bem, geralmente as coisas não melhoram assim, com a gente esperando o            

melhor momento.  

Se você está aqui nesse livro, lendo cada uma dessas linhas, como se             

estivesse me ouvindo a maior tempão, eu sei que você sabe que tem alguma coisa               

muito errada. Sei que se estivesse tudo bem você estaria estudando agora, e não              

lendo um livro para aprender a estudar.  

Se você ainda não conseguiu passar em um concurso, ou ainda, se não             

consegue avançar nos estudos, essa é a hora de você começar a melhorar,             
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entrando em campo hoje. Começando a agir. 

Então, é assim que você consegue aplicar a minha estratégia de estudos            

para conseguir passar no concurso da PRF, simplesmente entrando em campo. 

Sentindo na pele e aprendendo a superar as dificuldades... 

É assim que a gente evolui...  
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Segredo #3: Meu Truque Secreto: 

“Como Conseguir conciliar estudos, trabalho, família, diversão 

e dar conta de tudo... Começando hoje a sua preparação!”  
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Deixa eu te falar uma coisa...  

Tempo é a questão principal em qualquer objetivo grandioso que nós           

queremos atingir. 

Você vai precisar de tempo para realizar as tarefas necessárias. 

A minha preparação para o concurso da PRF foi marcado por duas fases             

bem diferentes. A primeira foi uma fase de grande euforia. Apesar de eu já ser               

casado, eu tinha uma condição favorável para estudar. Pois ainda não tinha filhos e              

pude investir em cursos, materiais de estudo, e quando a data da prova estava              

próxima, eu pude investir dinheiro para viajar do Rio de Janeiro até Brasília para              

fazer a prova. 

Tudo parecia correr muito bem...  

Eu me lembro como se fosse hoje. A prova seria no domingo e no sábado à                

noite eu estava no quarto do hotel onde estava hospedado com 2 amigos. 

Nós tínhamos acabado de comer uma pizza e estávamos dando uma rápida            

revisada em alguns pontos importantes da matéria. 

E aí, de repente, o meu celular tocou... Era minha esposa. 

Quando eu atendi, veio a pior notícia que eu poderia receber naquele            

momento. 

Eu fui informado que o concurso estava cancelado por suspeita de fraude! 

Eu caí sentado na cama e fiquei paralisado por alguns instantes. Minha            

esposa tinha acabado de ver na internet e tinha acabado de saber da notícia. Fiquei               

completamente sem chão. 

Eu insisti: você tem certeza? 

Ela afirmou categoricamente que sim... E que a notícia estava no site da PRF              

na internet. 

Naquela época não tínhamos wifi, notebook ou smartphones para conferir a           
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notícia. Então, nós corremos para a portaria do hotel e o atendente nos deixou usar               

o seu computador para conferir. Balde de Água Fria... 

Me deparei com isso na capa do G1: 

 

Cara, eu só queria voltar para casa e deitar na minha cama. Cara, eu gastei               

tudo o que eu tinha. Tinha depositado todas as minhas fichas naquele concurso... 

Eu não conseguia ver um amanhã e por um tempo resolvi parar de estudar. 

O Tempo foi passando... 

E falando em tempo, eu não tinha tempo para mais nada. Nesse intervalo o              

meu filho tinha nascido. Quem tem filho recém-nascido sabe do que eu estou             

falando! Ao mesmo tempo em que eu sabia que precisava voltar a estudar, eu não               

sabia como conseguir tempo para isso...  
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Don´t Worry, Be Happy 

A coisa só andou quando eu aprendi a priorizar. Você provavelmente pensa            

que não vai conseguir conciliar estudos, família, trabalho, não é?  

Bem, entenda que apesar de termos essa sensação de não termos tempo            

para nada, isso é efeito direto da nossa falta de controle. E você precisa apenas               

classificar o uso do seu tempo, definir prioridades e realizar as suas atividades             

normalmente. 

Eu sofri muito para aprender isso. 

E a boa notícia é que você não vai passar pelo que eu passei, basta copiar e                 

colar o que eu aprendi e passei a fazer. 

Sabe, talvez você se preocupe muito com a concorrência e ache que são             

muitos candidatos disputando as poucas vagas e que todos eles devem estar            

estudando muito e estão super preparados. 

Se você não reparou na imagem do G1 que eu mostrei na notícia cancelada,              

dá uma olhada só… 
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Eram 120.000 candidatos disputando 340 vagas, ou seja, 342 candidatos por           

vaga. Se isso te assusta, vamos quebrar esse pensamento agora. 

Segundo pesquisa realizada pela central de concursos, 25% desses         

candidatos nem aparecem no dia da prova. Então, de 120.000 só temos 102.000             

que comparecem no dia da prova. 

E a pesquisa vai ainda mais longe. 

Dos candidatos que vão prestar o concurso, apenas 8% desse total estão            

verdadeiramente preparados. 

Se calcularmos, o número de concorrentes já cai para míseros 8.160           

candidatos com chances de serem aprovados... UAU...kkkk 

E dividindo pelo número de vagas, chegamos a 24 candidatos por vaga. 

Bem melhor que os 352 iniciais não é mesmo? 

Então, essa é sua briga... Deixa o desespero para quem não se prepara             

adequadamente.. né? 

Então eu te mostrei o meu grande segredo. Você viu que a concorrência real              

é muito pequena. E fica muito simples chutar essa concorrência pesada para            

escanteio. 

Não fica muito melhor para você?  
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Os 3 Segredos Para Passar No Concurso Da PRF 

Vamos rever agora os 3 Segredos que você aprendeu comigo neste e-book: 

● Segredo #1: Táticas de Guerra: 

“Como Estruturar Estrategicamente Os Seus Estudos e Ficar        

entre os 8% dos candidatos que vão disputar as vagas” 

● Segredo #2: Estratégia 007: 

“Como aplicar facilmente a estratégia COMPROVADA que me        

fez passar no Concurso da PRF…” 

● Segredo #3: Meu Truque Secreto: 

“Como Conseguir conciliar estudos, trabalho, família,      

diversão e dar conta de tudo... Começando hoje a sua          

preparação!” 
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Deixa Eu Perguntar Uma Coisa Agora… 

Tudo o que eu falei até agora foi realmente impactante para você? 

Você se sente pressionado(a) pelo tanto que eu mostrei aqui hoje? 

 

De coração, é impossível mostrar tudo o que você precisa para ser aprovado             

no Concurso da PRF em apenas um material. 

Eu tentei cobrir o máximo que eu pude e fui o mais impactante que eu pude. 

Aliás, o meu principal objetivo com este material é te mostrar a importância             

de passar por um processo de transformação antes de efetivamente começar a            

estudar. 

Mas eu criei um pacote especial para aqueles que estão prontos para dar um              

passo adiante e querem implementar essa nova oportunidade. 

Está tudo bem para você se eu usar mais algumas páginas para mostrar uma              

oferta muito especial que eu criei para ajudar você a implementar o roteiro de              

estudos na sua preparação para a PRF? 

Ele vai fazer você estudar da maneira correta e com muito mais facilidade… 
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Eu espero que a sua resposta seja SIM. 

Se você não quiser, ok, tudo bem... Não tem problema nenhum se você não              

quiser aprender isso. Eu já sei tudo sobre isso e já sou PRF. Mas isso não é sobre                  

mim, é sobre você... 

Então tudo bem para você se eu usar 10 minutos e mostrar como você pode               

mudar a sua vida? 
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Esse é o Guia de Estudos Para A PRF!  
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O que você Vai Ganhar? 

Como Presente, você vai ganhar o meu Pacote inteiro de Estratégias para            

você ser aprovado no Concurso da PRF. Os materiais abaixo acompanham o Guia             

PRF sem custos para você, como Bônus. Tudo estará disponível em uma            

Plataforma de Alunos Exclusiva: 

● Ebook 10 Passos do Sucesso Nos Concursos 

● Curso em Vídeo: Como Detonar Nos Testes Físicos de Concursos 

● Pacote de Palestras Online de Estratégias de Estudos 

● Ebook Redação Nota 10 

● Ebook 11 Temas de Redação Para A PRF 

● Ebook #Top5 Erros de Redação Que Reprovam 

● Ebook 4 Estratégias de Leitura e Interpretação de Textos 
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Sim, todos esses materiais estão incluídos no pacote Guia PRF sem Custos            

para você, assim que você fizer a sua compra… 

O Que Você Aprende No Guia de Estudos PRF… 

● Capítulo #1: Principais Dificuldades do Concurso 

● Capítulo #2: O Concurso e a Carreira Na PRF 

● Capítulo #3: O Que Estudar Para o Concurso da PRF 

● Capítulo #4: Como Estudar Para o Concurso da PRF 

● Capítulo #5: Pacote de Materiais Para Baixar 

● Capítulo #6: Materiais Complementares 

Você vai ser capaz de... 

● ESTUDAR COM ESTRATÉGIA 

● MEMORIZAR O QUE ESTUDOU 

● ORGANIZAR O SEU TEMPO 

● ESCOLHER O MELHOR MATERIAL DE ESTUDO 

● PLANEJAR OS ESTUDOS 

● ESTUDAR COM ESTRATÉGIA 
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Além disso, você será capaz de se livrar de: 

● Cursos Caros... 

● Materiais de Estudos Caros e Desnecessários... 

● Estresse Por Não Conseguir Avançar... 

● Desânimo... 

● Sofrer Com o Branco Na Hora Da Prova...  
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A Palavra Convence, O Exemplo Arrasta 

Eu peço que você leia essas palavras abaixo com muita atenção e tenha a              

exata noção do impacto que isso que você pode ter nos seus estudos: 

"Muitíssimo Obrigado pelo apoio, Pablo!! Venho lendo seus artigos 

sempre, tenho estudado tanto ultimamente e todas as vezes que leio algo 

escrito por você, parece-me que é uma enorme motivação! Que você continue 

neste caminho, ajudando as pessoas a persistir. 

Fica com Deus, 

abs." 

- Carlos França 

 

"Pablo: Muito obrigado pelo seu conteúdo... Quando apliquei isso nos 

meus estudos os resultados foram realmente fora do comum... Não acredito 

que teria chegado onde eu cheguei tão rápido, sem a sua ajuda e orientação.” 

- Quésede Lima da Silva, Amarante-MA" 

-  

"Primeiramente obrigada Deus por me dar a oportunidade de conhecer 

o site do Pablo,  pois o conteúdo é ótimo e ele explica super bem. Muitas 

dúvidas que eu tinha já eliminei, estou estudando com mais clareza  e os 

conteúdos ficaram muito mais fáceis na maneira em que ele me ensinou. Só 

tenho que agradecer. 

- Neilde Almeida de Sousa" 

-  
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Para quem o Guia PRF É... 

● Para Quem Já Se Decidiu Por Prestar O Concurso Da PRF 

● Para Quem Já Está Estudando Para A Prova E Quer Acelerar Os Resultados 

 

Mas Pablo, eu ainda não sei se vou fazer o concurso da PRF… 
O GUIA PRF FUNCIONA PARA QUALQUER ESTUDANTE QUE VAI         

PRESTAR O CONCURSO. 

Mesmo que você não saiba estudar, Não se Preocupe. Porque: 

Primeiro: Você vai aprender a Começar do ZERO, estudando da maneira           

correta. 

Segundo: Conteúdo Simples e de Rápida Aplicação.  
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O Que Você Vai Receber... 

● Guia PRF: Livro em Formato Digital (Valor R$ 297) 

● 10Ps: Estratégia de Estudos em PDF (Valor R$ 197) 

● Testes Físicos - Como Detonar: Curso em Vídeo (Valor R$ 297) 

● Pacote de Palestras Online - Estratégias Para Início Rápido (Valor R$ 597) 

● Kit de Redação Para Concursos (Valor R$ 297) 

● Leitura e Interpretação de Textos (Valor R$ 197) 

 

Valor Total: R$1.882  
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As 3 Etapas 

Todo estudante que decide estudar de forma estratégica, aprendendo e          

dominando um método eficiente de estudos, passa por 3 etapas muito bem            

definidas durante a sua jornada como estudante. 

 

A Primeira Etapa é a descoberta de um mundo novo, onde você fica             

maravilhado com tudo o que você não sabia, e tudo começa a fazer sentido. 

 

A Segunda Etapa é o empoderamento, ou, como eu gosto de falar, o efeito              

“The Rock”. Onde você começa a melhorar gradativamente o seu desempenho, na            

medida em que for aprendendo e aplicando o seus novos conhecimentos. Os efeitos             

são rápidos, desde que você coloque em prática o que aprendeu. 

 

A Terceira Etapa é desfrutar o sucesso, ou simplesmente, colher os frutos da             

sua dedicação. É claro, você somente vai vivenciar isso se você não desistir. 
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Muito provavelmente você terá dificuldades, passará por problemas pessoais         

que colocarão você em dúvida. Isso é normal e acontece com todo mundo. 

Afinal, a vida continua acontecendo para todos nós, o tempo todo. E você já              

sabe como a vida é. Ela é é linda, mas certas coisas ruins sempre acontecem...  
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Se Tudo Isso Acontecesse... 

● FINALMENTE você aprender a estudar em alto nível… 

(aprender mais rápido, memorizar tudo…) Teria Valido à Pena? 

● Chegar no DIA DA PROVA e ter ACERTAR 80% das questões… 

(Ficar dentro das vagas) Teria Valido à Pena? 

● Realizar Os Seus Sonhos de uma vida melhor… (Vida Financeira,          

Qualidade de Vida, FAMÍLIA…) Teria Valido à Pena? 

Eu não só acho, como tenho certeza que sim. Pois vivenciei isso e senti              

todas essas etapas na pele. E continuo vivenciando até hoje. 
Eu Tinha Duas Opções... 

● Primeira Opção - Tornar O Preço O Mais Barato Possível e Tentar Vender             

O Máximo Possível… (O problema seria que eu não poderia me dedicar tanto             

para gerar resultados positivos para você) 

● Segunda Opção - Requer Um Pouco Mais de Investimento de Você, mas em             

troca, permite que eu me dedique para te ajudar mais a garantir o seu              

sucesso)  
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O QUE A SUA APROVAÇÃO VALE PARA       

VOCÊ? 

Um Salário Melhor…? 

Talvez Um Bom Plano de Saúde…? 

Quanto Você Pagaria Para Se Tornar: Um Policial Rodoviário Federal 

Isso Me Custou Mais De R$ 15.000,00... 

 

Mas Me Fez Ter Um Salário de 13.445,32 hoje! 

O Método Estranho de Estudos - Concurso da PRF 53 



Você Pode Ver Porque As Pessoas 

Chegam A Pagar Mais De R$3.000 

Para Se Matricularem Em Um Curso Preparatório… 

 
Você Pode Ver Porque Isso Tudo Vale Ao Menos R$ 1.500 

Na Verdade R$ 597 (Para o Público Em Geral) 

Mas, Porque Você É Especial...  
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Adquira Hoje Por 

Apenas 

12x R$ 19,19 Hoje 
ou 

R$ 197 à Vista 

ou 

R$ 0,63 por dia!  
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O Que Você Vai Receber... 

● Guia PRF: Livro em Formato Digital (Valor R$ 297) 

● 10Ps: Estratégia de Estudos em PDF (Valor R$ 197) 

● Testes Físicos - Como Detonar: Curso em Vídeo        

(Valor R$ 297) 

● Pacote de Palestras Online - Estratégias Para Início        

Rápido (Valor R$ 597) 

● Kit de Redação Para Concursos (Valor R$ 297) 

● Leitura e Interpretação de Textos (Valor R$ 197) 

R$ 197 Hoje 

Valor Total Sem Esta Condição Especial: R$1.882 

Comece Agora: centropreparatorio.com.br/guia-prf  
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Agora VOCÊ Tem Duas Escolhas... 

● Primeira Opção - Não Fazer Nada, e Não Dar Esse          

Passo De Fé ( Que é 100% Livre de Riscos) 

● Segunda Opção - Fazer Esse Pequeno Investimento       

Hoje (Comparado a tudo o que você vai mudar na sua           

vida, definitivamente!) 

Se eu não puder te ajudar, então eu não quero seu dinheiro… 

Comece Agora: centropreparatorio.com.br/guia-prf  
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Experminte o Seu Guia De Estudos Para A PRF Hoje          

por 30 Dias. Se Você Não Gostar POR QUALQUER MOTIVO          

(Eu não ligo se for no último minuto). Apenas Me Informe           

Dentro Dos 30 Dias E Eu Vou Te Devolver Todo O Seu            

Dinheiro. 

Comece Agora: centropreparatorio.com.br/guia-prf 
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A VERDADEIRA Pergunta É… 

Vale a pena usar apenas alguns minutos do seu         

tempo para verificar O Guia PRF (e se ele faz ao menos a             

metade do que eu disse hoje neste treinamento)? 

Você será recompensado por toda a sua vida quando         

se tornar um Policial Rodoviário Federal 

Comece Agora: centropreparatorio.com.br/guia-prf  

O Método Estranho de Estudos - Concurso da PRF 59 

http://www.centropreparatorio.com.br/guia-de-estudos-prf/


O Que Você Vai Receber... 

● Guia PRF: Livro em Formato Digital (Valor R$ 297) 

● 10Ps: Estratégia de Estudos em PDF (Valor R$ 197) 

● Testes Físicos: Como Detonar: Curso em Vídeo (Valor R$ 297) 

● Pacote de Palestras Online: Início Rápido (Valor R$ 597) 

● Kit de Redação Para Concursos (Valor R$ 297) 

● Leitura e Interpretação de Textos (Valor R$ 197) 

R$ 197 Hoje 

Comece Agora: centropreparatorio.com.br/guia-prf 
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Acesso Ao Meu Grupo Secreto De Alunos do Guia         

PRF. 

● Contato Direto Comigo Para Tirar Dúvidas 

● Dúvidas Serão Respondidas Através De Lives Que       

Ficarão Armazenadas No Grupo do Facebook e na        

Plataforma de Alunos… 
● Valor Total: Não Tem Preço 

Comece Agora: centropreparatorio.com.br/guia-prf  
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Encerramento 

Espero que você tenha gostado desse ebook! 

Em caso de dúvida ou se tiver algum tema que você gostaria que eu produza               

um material ou algum assunto que explicasse melhor, e só enviar um email para:              

eu@centropreparatorio.com.br, pois eu estarei à disposição para esclarecer todos         

seus questionamentos e produzir outros conteúdos que possam te ajudar, com           

novos temas, direcionados ao que você precisa e quer aprender mais: é sempre             

importante contar com sua participação para tratar dos assuntos que mais te            

interessam! 

Lembre-se, o sucesso é fruto direto da persistência aliada com ação           

estratégica. 

Até a próxima! 

Pablo Amorim  
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Contatos: 

E-mail: pabloamorim@centropreparatorio.com.br 

Website: www.centropreparatorio.com.br 

Grupo de Estudos Telegram: http://bit.ly/GrupoTelegramVIP 

Instagram: https://www.instagram.com/pablo_acarvalho/ 
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