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apresentação 
Uma vida dedicada à patinação rendeu muito mais  

do que emoções sobre rodas.  
 
A Patins Rye surgiu dos sonhos e inspirações do empresário, Iloir Fasolo, que em 
1970, adquiriu a empresa de um casal de patinadores argentinos que fazia turnê 
pelo Brasil. Naquela época, os então donos fabricavam patins na Argentina. E as 
iniciais de seus nomes, Roman y Enrriete, foram inspiração para a origem da 
sigla Patins RYE. 
 
Uma empresa com quase 40 anos de mercado, hoje colhe os frutos: sendo a 
primeira na fabricação de toda a linha de patins e considerada a maior 
fabricante no segmento na América do Sul.  
 
Essa liderança se dá pela presença da marca em praticamente todas as escolas 
de patinação artística e hóquei do Brasil, com seus produtos, abrangendo um 
universo imenso de atletas. 
 
Em virtude dessa grande abrangência e visando popularizar o esporte, vem 
apresentar um projeto de viabilidade que permitirá aos diversos municípios 
interessados, a possibilidade de implementar de maneira ordenada a prática da 
modalidade esportiva aos alunos da rede municipal de ensino. 
 

 



o projeto 
 
A Patins Rye com o apoio de diversas Federações e Confederações de patinação 
no Brasil e no Exterior e visando o desenvolvimento do esporte, propõem o 
projeto PATINAÇÃO PARA TODOS, com o objetivo de tornar o esporte popular e 
acessível a todas as classes, promovendo a qualidade de vida e cidadania.  
 
A presente proposição tem por fundamento tornar possível a criação de 
escolinha de patinação que terá como objetivo proporcionar através do esporte, 
atividades extracurriculares, que venham a beneficiar física e mentalmente o 
desenvolvimento de crianças e do adolescentes em fase de risco social, ou seja, 
crianças dos 9 aos 15 anos de idade, especialmente para os jovens da rede 
municipal de ensino. 
 
É notório que o uso de drogas por crianças e adolescentes é considerado um 
dos principais problemas sociais na atualidade, sendo assim, é necessária a 
busca do envolvimento de jovens em práticas esportivas, promovendo um estilo 
de vida saudável, longe das drogas e valorizando o esporte como ferramenta de 
integração e fortalecimento de importantes valores sociais.  
 
Através da pratica esportiva, com prazer e emoção, é possível criar valores 
básicos de conduta e convívio social. 
 
 

 



adesão 
Conheça alguns municípios que já executaram o projeto. 

 
 

P.M. AGROLANDIA - SC 
P.M. ALVORADA - RS 

P.M. BOM PRINCÍPIO - RS 
P.M. CAPÂO DA CANOA - RS 

P.M. CORDILHEIRA ALTA - SC 
P.M. ERECHIM - RS 

P.M. GLORINHA - RS 
P.M. GRAVATAI - RS 

P.M. GUAXUPÉ - MG 
P.M. IBIRAMA - SC 
P.M. LAJEADO - RS 

P.M. MAREMA - SC 
P.M. MONDAÍ - SC 
P.M. OSORIO - RS 

P.M. PICADA CAFÉ - RS 
P.M. PONTE ALTA DO NORTE - SC 

P.M. PORTO ALEGRE - RS 
P.M. PRAIA GRANDE - SC 

P.M. PROGRESSO - RS 
P.M. REALEZA - PR 

P.M. RIO DE JANEIRO - RJ 
P.M. SANTIAGO - RS 

P.M. SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - RJ 
P.M. SERTÃOZINHO - SP 

P.M. TEUTONIA - RS 
P.M. TIGRINHOS - SC 

P.M. TRÊS COROAS - RS 
P.M. TUPANDI - RS 



metodologia 
Um projeto de fácil execução e implementação,  

que valoriza os profissionais e torna a Prefeitura Municipal uma grande 
incentivadora do  esporte de alto desempenho. 

 
A intenção do projeto não é propor um modelo, mas sim, um passo a passo 
(como iniciar) para a familiarização dos gestores com o esporte e suas rotinas de 
implementação, para o pleno funcionamento das atividades. 
 

 

ESCOLHA DO LOCAL:  
O local deve ser plano, com piso de madeira ou cimento e sem 
buracos, longe de ruas, carros e outras possibilidades de riscos 
aparentes. Como exemplo, o gestor poderá utilizar as quadras 
poliesportivas das escolas ou do próprio município.  

 

RECURSOS HUMANOS:  
Patins Rye poderá indicar a contratação de escolas particulares 
de patinação artística, com registro na Federação Estadual e 
Confederação Brasileira, para prestar os serviços. 

 

INSCRIÇÃO DE ALUNOS:  
Normalmente as Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer dos 
municípios utilizam critérios próprios para as inscrições de 
alunos nas escolinhas de patinação. Aconselhamos no máximo 
20 alunos por turma, para aulas com duração de 60 minutos, 
duas vezes por semana. 

 

AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS:  
Havendo o interesse do município, a Patins Rye se propõe em 
fornecer os equipamentos (patins) necessários à execução do 
projeto, a preços diferenciados dos praticados no mercado, a 
fim de facilitar os procedimentos dos pregões eletrônicos, para 
a aquisição desses bens. 

 



benefícios físicos 
Crianças a partir de 3 anos, jovens e adultos podem praticar a patinação. 

 
Na patinação, a coordenação motora, postura, equilíbrio e capacidade de 
concentração são fortemente estimulados. É um esporte completo pois trabalha 
todos os músculos, principalmente coxas, glúteos e abdômen, sendo, portanto, 
também indicada para pessoas que desejam emagrecer e modelar o corpo. Uma 
aula de patinação de uma hora tem um gasto calórico médio de 330kcal. 

 
O movimento básico da patinação - levantar um pé, 

enquanto o outro permanece no chão - exige uma 
postura correta (costas retas e abdômen 
contraído) para manter o equilíbrio. Por esta 
razão, a patinação é considerada um esporte 
simétrico sendo também recomendada para 
pessoas com desvios na coluna. Uma outra 
vantagem deste esporte é a capacidade de 
diluir as tensões do dia a dia devido à sua 
intensa motricidade. 
 
Principais benefícios físicos apontados por 
especialistas: 

 
- Auxilia no controle do peso; 
- Fortalece os ossos, músculos, tendões e 
ligamentos 
- Desenvolve a flexibilidade, equilíbrio, agilidade, 

força e resistência; 
- Aumenta a resistência muscular, modela a 

musculatura dos membros inferiores, 
especialmente coxas e glúteos; 

- Auxilia no desenvolvimento da coordenação 
motora e também melhora o 

condicionamento respiratório. 
 

- Além dos benefícios 
cardiorrespiratórios pesquisas 
apontam que a patinação é um 
dos melhores esportes para 

socialização de pessoas PNE - 
Portadoras de Necessidades Especiais. 

 



fonte de recursos 
 
Orçamento Municipal  
Verificar se no PPA (Plano Plurianual) consta programa específico para o 
desenvolvimento do Esporte e Lazer. Fazer constar na LDO artigo específico 
para o desenvolvimento das ações planejadas e que serão adotas pelo 
município, para efetiva aprovação da LOA.  
 
Fundo Municipal do Esporte  
Criar um fundo específico para o esporte. Podendo captar parte da receita de 
transferência do ICMS para financiar as atividades pretendidas, como também,  
verificar se nos municípios existem projetos de implantação de grandes 
empresas (principalmente energia renovável) e incentivar como parte do PBA 
(Plano Básico Ambiental) o financiamento do esporte.  
 
Convênios e Parcerias  
Buscar o acesso à informação para utilização de verbas federais nos programas 
de incentivo, oferecidos pelo Ministério do Esporte. Parcerias poderão 
acontecer também com a iniciativa privada para busca de recursos.  
 
Fundo de Participação dos Municípios 
Utilizar parte das transferências constitucionais para financiar as atividades 
pretendidas. 



Equipamentos Utilizados 
Conheça os patins iniciantes mais indicados na execução do projeto. 

 

 


