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A maratona de estudos para conseguir uma vaga
é tarefa das mais difíceis. Ainda mais para quem co-
meça a aprender a conciliar aulas com namoro, saí-
das noturnas, cobranças. Se o resultado do vestibular
depende de uma boa dose de responsabilidade, como
garantir essa qualidade? Forças propulsoras como o
desejo de conquistar determinado lugar e a confiança
na própria capacidade para lidar com desafios são as
respostas. Veja como o estudante Carlos Renato Gon-
çalves Carvalho, que faz cursinho no Objetivo para
tentar uma vaga na Academia de Polícia Militar do
Barro Branco encara esse quesito.

E&C - Como você se posiciona em relação à sua
responsabilidade consigo e com a sociedade?

Carvalho - Responsabilidade é um conceito imprescindível para
quem deseja passar em uma boa faculdade e para que sejam dados

os devidos valores a todos os nossos interesses, não só nessa etapa
da vida, mas também na vida pessoal e profissional. É ela que tem
grandes chances de definir o sucesso ou fracasso de qualquer pes-
soa, em qualquer área.

E&C - Como será a sua postura enquanto profissional de uma
área que exige diariamente provas de responsabilidade?

Carvalho - Prezo pela ordem, por isso optei peia carreira militar,
que zela pela dignidade, integridade e disciplina. É assim que espe-
ro trabalhar todos os dias e manter também dessa forma minha vida
pessoal. As dificuldades existem como em qualquer outra profissão,
mas com esforço e dedicação é possível realizar todas as tarefas

designadas com sucesso.
E&C - Como você faz para conciliar estudo, trabalho, diversão,

família e namoro?
Carvalho -Trabalho seis horas por dia e aos sábados pela manhã.

O restante do tempo eu dedico aos estudos. Já os finais de semana
eu divido entre a diversão, a família e o descanso. É preciso dividir
bem o tempo e levar a sério essa distribuição de atividades. Assim é
possível levar tudo numa boa.
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