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Colégio do Bosque dos Mananciais traz palestrante  

internacional para o Lideranças do Amanhã 

 

A 5.ª edição do ciclo de palestras Lideranças do Amanhã, uma 

iniciativa da Associação de Pais do Colégio do Bosque 

Mananciais, acontece nesta quinta-feira (14) e traz, pela 

primeira vez, um palestrante internacional. O educador Luis 

Brusa, presidente da Fundação Educativa Internacional 

Leader100, com sede em Varsóvia, na Polônia, e co-autor do 

Programa Leader100 para o desenvolvimento de hábitos e 

competências, estará no colégio para falar a cerca de 300 participantes sobre "O protagonismo dos pais 

no desenvolvimento de hábitos, virtudes e competências de seus filhos". 

 

Brusa é natural da Argentina mas mora há mais de 10 anos na Polônia, onde se dedica ao 

desenvolvimento do Programa Leader100, que prevê o desenvolvimento de competências nas crianças 

de acordo com a sua faixa etária. Em seu nono ano de funcionamento, o Programa já existe em 

diversos países de todos os continentes. “O desenvolvimento de competências para formar cidadãos 

que sejam líderes do amanhã é também o nosso foco, por isso fizemos questão de trazer o Luis Brusa”, 

explica o diretor de Solar Colégios, rede da qual faz parte do Colégio do Bosque Mananciais, Roberto 

Ábia Fernandez. 

 

A palestra com Luis Brusa será realizada na quinta-feira, 14 de março, às 19h30, no Colégio do Bosque 

Mananciais - Unidade Bosque. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas 

antecipadamente pelo SITE. 

 

O evento – A Associação de Pais do Colégio promove desde 2017 o Ciclo de Palestras Lideranças do 

Amanhã, com conferências periódicas abertas ao público sobre educação e formação de lideranças 

com grandes nomes do mundo corporativo, jurídico, social e político. A primeira edição ocorreu em 

setembro de 2017, com o headhunter e executivo de Gestão do Capital Humano, Bernt Entschev. A 

segunda, em novembro do mesmo ano, contou com a presença do conferencista Luiz Marins, 

antropólogo formado pela Macquarie University, na Austrália. A terceira edição, no primeiro semestre do 

ano passado, foi com o ministro e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins 

Filho, e a quarta, em agosto, foi com o fundador da Rede Bourbon de Hotéis e Resorts, Alceu Ântimo 

Vezozzo, que falou sobre “Como fomentar nos filhos e filhas o espírito empreendedor”. 

 

As inscrições devem ser feitas através no site do Colégio (www.bosquemananciais.org.br) e o ingresso 

é a doação de um livro, feita na entrada do evento. As vagas são limitadas. 

http://www.bosquemananciais.org.br/?area=liderancas-do-amanha
http://www.bosquemananciais.org.br/
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Lideranças do Amanhã – 5ª edição 

O protagonismo dos pais no desenvolvimento de hábitos, virtudes e competências de seus 

filhos 

Palestrante: Luis Brusa – Presidente da Fundação Educativa Intenacional Leader100 

Data: Quinta-feira, 14 de março de 2019 

Local: Colégio do Bosque Mananciais – Rua José Kormann, 940, São Lourenço 

Horário: 19h30 

Inscrições: antecipadas pelo site www.bosquemananciais.org.br 

Valor: Doação de um livro na entrada do evento. 

 

Fonte: Binômio Comunicação 

Data: 12/03/2019 

http://www.bosquemananciais.org.br/

