




Nunca foi tão fácil patrocinar uma equipe campeã

Você já se perguntou por que as grandes empresas investem no esporte? 
Simples!  Porque traz resultado! O patrocínio de atletas e clubes fortalece a 
marca, dá  visibilidade,cria um elo maior com consumidores e gera negócios.

Sabe o que é melhor?

Através da nossa instituição - Saúde Esporte Sociedade Esportiva - você pode
conquistar tudo isso com comodidade, segurançae eficiência.

Somos uma instituição campeã.

Nossa equipe de Rugby em Cadeira de Rodas possui um currículo de  
conquistas e nossos atletas são campeões individualmente.

Cinco deles estiveram nos Jogos ParapanAmericanos deToronto 2015.

Três deles estão na Seleção Brasileira nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Nosso Projeto 'Programa de Fomento e Inclusão Social no Rugby em  Cadeira de 
Rodas' foi aprovado pelo Ministério do Esporte - Lei de Incentivo ao  Esporte. Você 
está pronto para fazer parte desta grande equipe.



NOSSOS ATLETAS NOS JOGOS PARALÍMPICOS
RIO 2016

ANDERSON KAISS,GILSONWIRZMA JR E RAFAEL HOFFMANN



 A Saúde Esporte Sociedade Esportiva é uma instituição sem fins lucrativos
dedicada a integração e socialização através do Rugby em Cadeira de
Rodas, proporcionando o bem estar e melhor qualidade de vida através da
inclusão, treinamento e competiçãodesportiva.

 Criada em 2007, é reconhecida como Utilidade Pública Estadual e Utilidade
Pública Municipal de Curitiba. Registrada no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba (COMTIBA) e no Conselho
Municipal de Assistência Social de Curitiba(CMAS).

 Missão: Contribuir para construção do futuro de crianças, adolescentes e
adultos, por meio do esporte, fazendo com que se tornem cidadãos
multiplicadores de ações de inclusão social.

 Visão: Ser uma organização socialmente transformadora, buscando
ampliar nossas atividades para que, cada vez mais, possamos promover a
inclusão social e esportiva dos menos favorecidos.

 Valores: Todas as ações da Saúde Esporte Sociedade Esportiva são
norteadas pela transparência e clareza administrativa, baseadas na ética e
respeito ao ser humano.



PROJETOAPROVADO
LEI DE INCENTIVO AOESPORTE
MINISTÉRIO DO ESPORTE



PROPOSTA

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inclusão social das  
crianças,  jovens e adolescentes participantes dos projetos;

 Desenvolver a autonomia e equilíbrio emocional através do esporte;

 Desenvolver e estimular aspectos físicos, motores ecognitivos;

 Fomentar a prática paradesportiva;

 Revelar talentos visando para os Jogos Paralímpicos 2016 e 2020.

 Total de Atendidos no Projeto Rugby em Cadeira de Rodas :: 18



PARCEIROS

Associação Brasileira de

Rugby
em Cadeira de Rodas



MODALIDADE  
DESENVOLVIDA
Projeto Rugby em Cadeira de Rodas

• Projeto implantado em 2010.
• O Rugby em Cadeira de Rodas, também chamado de Quad Rugby, é uma

modalidade coletiva, criada especialmente para atletas com grande
comprometimento físico, que não tinham chances de praticar o basquete
em cadeira de rodas. Desde 1996 integra o programa Paralímpico e
podem praticar a modalidade pessoas com lesão na medula espinhal, em
nível cervical, congênitos ou lesão que comprometa os quatromembros.

• Os treinamentos acontecem nas segunda, quartas e sextas no ginásio de
esportes da Polícia Militar do Paraná, das 17h às20h.

• Atualmente, conta com a participação de 18atletas.





• A Saúde Esporte Sociedade Esportiva é mantenedora de duas equipes que
participam do campeonato brasileiro da modalidade: Gladiadores Curitiba
Quad Rugby e Titans Colombo Quad Rugby. As equipes vem apresentando
resultados cada vez mais expressivos no cenário nacional.

• GLADIADORES

2015 -Vice-Campeão -VIII Brasileiro Quad Rugby - 1° Divisão/PR  
2015 - Campeão Taça Cidade de Curitiba Quad Rugby/PR
2015 -Vice-Campeão - II Copa Caixa de Rugby em Cadeira de Rodas/RJ
2014 - Campeão 1° Copa Gama Quad Rugby/DF
2014 -Vice-Campeão II Copa América de Clubes Quad Rugby/PR  
2013 - Campeão VI Brasileiro Quad Rugby - 1°Divisão/PR
2013 - Campeão I Copa América de Clubes Quad Rugby/PR  
2013 - 3° colocado Sul Americano de Clubes QuadRugby/ARG  
2013 -Vice-Campeão - 2º Aberto de Brasília/DF
2012 - Vice-Campeão no Brasileiro Quad Rugby - 2°Divisão/PR

CONQUISTAS



 Cinco atletas do projeto estiveram nos Jogos Parapan-Americanos de
Toronto, no Canadá., em 2015. São eles: José Raul Guinter, Gilson Wirsma
Jr,Anderson Kaiss, Rafael Hofmann e Moises DominguesBatista.

SELEÇÃO BRASILEIRA DE  RUGBY 
EM CADEIRA DE RODAS



 Três atletas do projeto foram convocados para compor a Seleção e estarão
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. São eles: Gilson Wirsma Jr, Anderson
Kaiss e Rafael Hofmann.

SELEÇÃO BRASILEIRA DE  RUGBY 
EM CADEIRA DE RODAS
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