
VIDA
SAUDÁVEL

workshop

para sua
empresa



Quer melhorar seus 
resultados investindo  

na qualidade de vida dos 
seus colaboradores?  

Nós podemos ajudar!



A Sempre Saudável oferece soluções que 

tem como foco elevar os padrões de qualidade 

de vida dos colaboradores. 

Através das técnicas de wellness coaching, 

buscamos desenvolver um melhor 

gerenciamento do sono, da alimentação, do 

movimento e do estresse.

Entendemos que o melhor caminho é construir 

em cada um uma nova forma de lidar com sua 

saúde, incorporando hábitos que os tornarão 

mais satisfeitos consigo mesmos e - por que 

não dizer? - mais felizes.

SOBRE NÓS



EQUIPE

Mestre em Educação Física  

pela UFES.

Pós-graduado em Gestão  

e Mkt Esportivo – Gama Filho 

Wellness Coach – EBRA 

Coaching

Comentarista da Rádio CBN e 

Gazeta para assuntos de saúde 

e atividade física.

Membro da Sociedade Brasileira 

de Medicina Esportiva.

Bacharel em Comunicação  

Social pela UFES.

MBA Gestão Comercial – FGV

Marketing Strategy – London 

University 

Life Coach – EBRACoaching 

Treinadora de técnicas de venda,  

pós-venda e supervisão de 

equipes.

Prof. MS. roque Luz AMAndA GouLArt 



Oferecemos reuniões informativas sobre o 

processo de mudança de hábito, vivências 

para o desenvolvimento de técnicas de 

respiração e meditação que auxiliam no 

controle e administração do estresse, 

lanches saudáveis para incentivar uma dieta 

equilibrada, palestras, ações e atividades 

externas que movimentam e aliviam!

O QUE OFERECEMOS



O QUE OFERECEMOS

Palestras motivacionais

Despertar coletivo Cafés saudáveisVivências in company

Atividades OutdoorSIPAT



Nossa missão é despertar o potencial interno 

de cada pessoa, para que a mesma possa 

construir uma vida mais saudável, equilibrada 

e vitoriosa. Buscamos inspirar a percepção da 

conexão corpo e mente, elevando os padrões 

de vida emocional e profissional.

Vamos marcar um café e buscar a melhor 

solução para sua empresa. Nós criamos o 

melhor formato para começar logo a mudar a 

forma com a qual seus colaboradores cuidam 

da saúde!

ENTRE EM CONTATO!



27 30416900

selecta-es.com.br

selecta@selecta-es.com.br

Roque Luz
27 99316-9432  

roqueluz@gmail.com

Amanda Goulart
27 99837-3527 

amandagcoach@gmail.com

sempresaudavel.wcoaching@gmail.com

ENTRE EM CONTATO!


