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Rio de Janeiro BOCHA I Missão

2019

Foto: Katarine Almeida

Oferecer para a 

sociedade um caminho 

pós reabilitação de perfil 

sócio esportivo, com 

caráter real dentro das 

condições específicas de 

diagnóstico severo de 

cada indivíduo.

Disponibilizamos 

atividades para crianças 

com interação com ídolos 

jovens profissionais do 

paradesporto



2019

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.

BOCHA I Propósitos

RIO DE JANEIRO



Bocha I Projeto

2019

Foto: Katarine Almeida

A modalidade está

no Programa das 

Paraolimpíadas. 

O clube, Rio de Janeiro Bocha, 

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 

Mundiais.



Rio de Janeiro BOCHA I Social

2018

Foto: Katarine Almeida

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. 

2019



A bocha adaptada é um esporte muito 

democrático, além de poder ser praticada por 

homens e mulheres, permite que pessoas com 

elevado grau de deficiências obtenham alto 

rendimento esportivo. Exige muita concentração, 

controle dos músculos e alta precisão.

A modalidade requer seis bolas azuis, seis bolas 

vermelhas e uma bola branca (bola alvo, jack ou 

bolim). O objetivo dos jogadores rolar as bolas 

coloridas, de forma a encostar o maior número 

possível delas na bola alvo.

Rio de Janeiro BOCHA I O que é ?

2019

Foto: Katarine Almeida
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BOCHA I Classificação

RIO DE JANEIRO

Os altetas jogam com a 

ajuda de um auxiliar, que 

move a cadeira para eles

e lhes entregam a bola.

Os altetas tem uma

condição física melhor e 

possuem força necessária

para atuarem sem ajuda.

Os altetas arremessam a 

bola com ajuda de uma

calha movida pelo auxiliar, 

a pedido do atleta.

Os altetas apresentam

outras deficiências, que 

não paralisia celebral. 
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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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Bocha I Eventos 2019
RIO DE JANEIRO

Maio       : Open Bocha 

Agosto : Campeonato Regional Leste

Novembro : Campeonato Brasileiro

A confirmar nossa participação:

- Paralimpíadas Escolares

- Jogos Universitários
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Time de Campeões

Nacionais e Internacionais

Representam a seleção Brasileira

Pódio nos Campeonatos Brasileiros

Prata no Mundial de Bocha na China - 2014

Ouro no Parapan de Toronto - 2015
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Famosos na mídia e no esporte

já se solidarizam com...

...nossos campeões 

Diego HipólitoPaola OliveiraLais Souza



Mídia I Programas de TV, 

Jornais e Sites

2019

Prêmio ParalímpicosParalimpiadas RIO 2016



13

Eventos I Exposição e Interações

2019



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.

Bocha I Apoio
Foto: Katarine AlmeidaRIO DE JANEIRO

2019
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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$ 16.000

GOLD
2 Logos  11 cm x 3 

cm (frente) 15% R$ 12.000

ESPECIAL
Logo 7cm  x 7cm

(na manga) 10% R$   8.000

*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;

- uniformes dos jogadores e comissão técnica;

- equipamentos do jogo: bolas, calhas, etc;

- ferramentas e peças de reposição;

- alimentação durante os eventos e treinos;

- material publicitário;

- despesas para participação do time nos campeonatos:

. Brasileiro em São Paulo;

. Torneio da Zona Leste no Rio de Janeiro;

. Open Bocha no Rio de Janeiro.

Patrocínio



CNPJ 21.004.300/0001-19

Bruno Fernandes

Presidente

(21) 99124-6515

Monica Dutra Fernandes

Diretora

(21) 98892-7482

Obrigado !


