
EQUIPE GOTCHA ROLLER TEAM 
 

 

APRESENTA... 

 

NO LIMITS 

Patinação Para-esportiva 

Deficientes Visuais e Amputados 



 

 

 

 

 

Há 1 ano o Projeto No Limit’s desenvolve a patinação em modalidade 
exclusiva ao deficiente visual e amputados capacitando o indivíduo a 
uma nova prática esportiva e competitiva; 

 

Propiciamos aos deficientes visuais, cego total e amputados a 
aprendizagem da patinação, impulsionando a participação em 
competições e campeonatos; 

 

Participação nos Campeonatos: Day Limit 100km, Santa Catarina 
Inline Marathon e 6º Campeonato Gotcha de Patinação de Velocidade. 
 

 

 

 

Projeto No Limit’s - Patinação para Cegos e 

Amputados 

 



Equipe Gotcha Roller 
•A equipe Gotcha de 

Patinação de Velocidade 

existe a mais de 9 anos 

ministrando aulas em 

escolas, parques e 

treinamento para atletas de 

Patinação de Velocidade; 

•Com mais de 100 crianças 

e 50 atletas de alto 

rendimento. 

•Bia Santana é a primeira 

atletas de patinação de 

Velocidade do Brasil. 

•Hoje não temos atletas 

amputados pois iniciamos 

a inclusão neste ano letivo. 

 



 
 
 
 

 

CONTRA PARTIDA 
 

 

 

 

 

 

• Responsabilidade social 
 

•      Visibilidade da marca em projeto de caráter social; 

 

•    Disposição dos paratletas em veículos de comunicação;  

 

•    Inserção e divulgação da marca nos uniformes e banners, materiais 

gráficos, mídias sociais e televisivas.  

 

•    Inclusão de material institucional no encarte e kit promocional; 

 

•    Divulgação pela assessoria de imprensa através do Gotcha; 
 

 

 

 
 



 
 
 
 

Equipamentos 

•  Os equipamentos necessários para a prática de patinação inline são: patins de 

fitness e/ou velocidade, capacete  apropriado, munhequeiras, cotoveleiras e 

joelheiras; 

 

•  Todos os itens listados acima (Patins e acessórios de proteção) serão de uso 

obrigatório e de responsabilidade do patrocinador ou apoiador com ajuda de custo 

mensal 

 

•  Manutenção, equipamentos obrigatórios e reposição, deverão ser adquiridos 

conforme investimentos do patrocinador; 

 

• Os materiais serão entregues somente aos alunos vinculados aos projetos. 

 



 
 
 
 

Técnico Gotcha 

 
•  Formado em Educação Física 

pela Universidade de Mogi das  

Cruzes em 1999; 

 

• Formado pela ODEPA (Organização  

Desportiva Panamericana) em  

Patinação de Velocidade em 2009; 

 

• Comentarista da TV Record 

na Olimpíada de Vancouver; 

 

• Técnico da Seleção Brasileira 

Máster de Patinação de 

Velocidade de 2009 á 2015; 

 

• Diretor e Técnico da Equipe 

 Gotcha. 

 

Marcel Lionese 



 
 
 
 

Contatos 

Marcel Lionese 

 

Email: gotcharollerteam@hotmail.com 

 

Site: www.gotcharollerteam.com 

 

Face: www.facebook.com/gotcharollerteam 

 

Tel: (11) 99427-0288 
 


