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O Power Soccer ou Powerchair é um futebol de 

cadeira de rodas motorizada. 

O esporte foi criado em 1978, na França, mas só

chegou ao Brasil em 2011. 

O Power Soccer é o primeiro esporte de equipe

competitivo concebido especificamente para ser

disputado por pessoas portadoras de deficiências

severas (tetraplegia, paralisia cerebral, distrofia

muscular, entre outras)

Joga a partir dos seis anos, por ambos os sexos e 

que sejam usuários de cadeiras de rodas

motorizadas, e sem condições para a prática de 

outros esportes.

Power Soccer I O que é?
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Power Soccer I Projeto
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Grande chance da 

modalidade ser incluída 

no Programa das 

Paraolimpíadas. 

O clube, Rio de Janeiro Power Soccer, treina 

semanalmente seus atletas com objetivo de 

prepará-los para competições nacionais e 

internacionais.

A melhoria da qualidade de vida

e da autoestima dos jogadores

já refletiram em bons resultados

nos campeonatos brasileiros e 

Mundial de Clubes.
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Objetivo
Ser o elo esportivo e 

recreativo pós

reabilitação;

Missão
Valorizar a pessoa

com deficiência

severa, fazendo 

com que eles 

superem cada vez 

mais;

Valores
Companheirismo, 

superação, 

disciplina e 

motivação;

Meta/Visão
Ser referência

esportiva em

tratamento pós

reabilitação.

PS Clube I Propósitos
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Rio de Janeiro PS I Social
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Ajudamos com sucesso as famílias na função de transição da criança para seu 

equipamento de cadeira de rodas, demonstrando maior liberdade e 

possibilidades sócio esportivas independentes. 
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Divisão de Base

formando novos talentos

Os esportes têm um papel fundamental na formação de crianças e jovens, pois

desenvolvem conhecimentos, habilidades, valores e posturas que contribuem

para um crescimento saudável e para a formação da cidadania e inclusão.
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Power Soccer Clube I Eventos 2019
RIO DE JANEIRO

Agosto      :  Champions League

Setembro :  Campeonato Brasileiro

Novembro : Campeonato Carioca

A confirmar:

- Concentração Internacional

- Jogos amistosos
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TRICampeão Brasileiro 2018, 2017 e 2014

Vice Campeão Brasileiro 2016 e 2015



Participação em todas as 

Copas Libertadores

2019
Artilheiro da Sulamericana

2018

MVP da Copa Sulamerina e 

da Libertadores 2018

MVP

Artilheiro
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Conquistas

Evidênciando o potêncial dos …

...nossos atletas 

No Défi Sportif AlterGo 2016 - Montreal, Canadá

Artilheiro do Campeonato 

Brasileiro 2015, 2016 e 2017

3º Lugar

MVP do Défi Sportif

AlterGo 2015

MVP

Artilheiro
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Craques em campo e na vida

já se solidarizam com...

...nossos campeões 

Zico

Bebeto

Prestigiando o 1º 

Mundialito de 

Power Soccer

Presença no 2º aniversário do time

O Power Soccer 

ganha 

admiradores por 

todo o mundo

Messi
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Bebeto, tetracampeão,

é padrinho oficial do time

"É um prazer ser padrinho desse projeto desde o início. O esporte mudou a minha vida e 

atletas são guerreiros, são exemplos de superação. Isso me emociona. Sempre fui envolvido 

com causas de inclusão social e considero esse projeto um gol de placa", Bebeto. 



Mídia I Programas de TV

Globo Esporte

REDE GLOBO
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Mídia I Jornais e Sites
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Eventos I Exposição e Interesse



Para manutenção deste projeto, contamos com 

importantes parceiros, com objetivo de ajudar no 

financiamento esta iniciativa.

É uma oportunidade de associar a imagem de sua 

empresa em uma ação de engajamento nas melhores 

práticas de responsabilidade social.

Power Soccer I Apoio
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Venha ser um

dos nossos patrocinadores
Responsabilidade social em um projeto esportivo, 

valor a marca e admiração institucional.

Técnicos
Atletas

Cota de 

Patrocínio
Uniformes Material *

Valor da Cota

Mensal

MASTER
Logo 20 cm x 10 cm 

(frente e verso) 25% R$ 26.000

GOLD
2 Logos  11 cm x 3 

cm (frente) 15% R$ 22.000

ESPECIAL
Logo 7cm  x 7cm

(na manga) 10% R$ 18.000

*banners, folders, cartazes, redes sociais
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O patrocínio cobrirá 12 meses de investimentos do 

projeto como:

- Gestão Administrativa

- Técnicos (profissionais de Ed. Física);

- Auxiliar Técnico;

- Fisioterapeuta;

- Cuidadores profissionais;

- Massoterapeuta;

- Mecânico;

- cadeiras de rodas específicas do jogo;

- uniformes dos jogadores e comissão técnica;

- equipamentos do jogo: bolas, cones, traves, etc;

- ferramentas e peças de reposição;

- alimentação durante os eventos e treinos;

- material publicitário;

- despesas para participação do time nos campeonatos:

. Brasileiro no Rio de Janeiro;

. Taça Libertadores na Argentina;

. Mundial de Clubes no Canadá.

Patrocínio Master
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Obrigado !


