


TEMAS

SUPERAÇÃO DE LIMITES PESSOAIS E 
PRECONCEITOS

AVAÇOS DA CIÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
GERENCIAMENTO DE RISCO 
E ESPÍRITO DE EQUIPE

ABORDAGEM

Exemplo de 
SUPERAÇÃO 
para a conquista do 
RESPEITO pessoal e 
profissional e de como 
essa forma 
de encarar suas 
dificuldades 
proporcionaram 
inúmeras 
OPORTUNIDADES e 
pioneirismo.



Primeiro piloto deficiente a participar do RALLY 

INTERNACIONAL DOS SERTÕES, idealizador e 

competidor na primeira equipe de deficientes a 

participar das 500 MILHAS DE KART DA GRANJA 

VIANNA e Idealizador e Organizador da 1º COPA 

SÃO PAULO DE KART ADAPTADO 2008.



Paulo Polido nasceu em São Paulo / SP em 1979, piloto de 
motocross, aos 19 anos, em 1998, acidentou-se durante 
uma competição, sofrendo lesão medular. Sua trajetória de 
vida, desde então, é um exemplo para todos de superação, 
refletindo sua coragem e otimismo no enfrentamento dessa 
dificuldade.

Foi o primeiro piloto portador de necessidades especiais a 
participar do Rally Interncional dos Sertões na principal 
categoria da prova: Protótipo, impressionando e conquis-
tando a todos pela forma como encarou os difíceis obstácu-
los dos dez dias de competição, pelo sertão brasileiro. 
Superando as dificuldades do Sertão, mostrou a todos que 
o deficiente pode e deve ter uma vida normal e enfrentar 
toda e qualquer barreira: física, psicológica, arquitetônica e 
socail (preconceitos).

Foi o idealizador e participante da primeira equipe compos-
ta por deficientes a participar de uma das principais e mais 
difícil prova de kart internacional: a tradicional 500 Milhas 
da Granja Vianna, demonstrando trabalho em equipe e 
estimulando outros deficientes a fazerem o mesmo: vencer 
seus próprios desafios.



Paulo Polido através de sua trajetória pessoal,  é um exem-
plo de tudo isso. Tudo o que conquistou e o que ainda irá 
conquistar é fruto de seus sonhos. O que para muitos seria 
um pesadelo,  a partir de seu acidente, para ele está sendo 
um grande sonho, que dia a dia busca concretizar.

Talvez essa forma de encarar a vida o ajudou a ser o 
melhor resultado no protocolo experimental que vem sendo 
realizado no Hospital das Clinicas de São Paulo,  com 
implante de células troncos adultas. Suas próprias células 
transformando as dificuldades em oportunidades de supe-
ração.

Suas ações e participações em esportes radicais,  superan-
do desafios, prova para si mesmo e para os outros,  defi-
cientes ou não, que todas as barreiras são perfeitamente 
transponíveis, basta acreditar e buscar.

A palestra poderá ser desenvolvi-
da dentro de um contexto especí-
fico que atenda o público a que se 
destina, de acordo com a necessi-
dades dos organizadores.



ENCARAR OS IMPREVISTOS

SUPERAR OBSTÁCULOS E MEDOS

VENCER DESAFIOS

DESISTIR JAMAIS

BUSCAR NOVOS  CAMINHOS

SONHAR SEMPRE

CONCRETIZAR SEUS SONHOS

ENFRENTAR SEUS MEDOS

LIDAR COM O PRECONCEITO

EXEMPLIFICAR NOVAS CONDUTAS

TRABALHO EM EQUIPE

AJUDAR SEU SEMELHANTE

VENCER SUA PRÓPRIA CORRIDA



MEGA MEDLEY
Salvador/BA

MEGA MEDLEY
São Paulo/SP

ARTESP
São Roque/SP

MULTIBRAS
Barueri/SP

UNIBAN
Campus Osasco/SP

UNIP
Campus Marginal Pinheiros

UNIP
Campus São Bernardo/SP

COLÉGIO VIA SAPIENS
Cotia/SP

COLÉGIO BATISTA
Tremenbé/SP

COLÉGIO BEATISSÍMA
São Paulo/SP

COLÉGIO OBJETIVO
SÃO PAULO/SP

COLÉGIO DELTA
São Paulo/SP

COMUNIDADE
 SÃO VICENTE DE PAULA
Cotia/SP

GRUPO
COOPERATIVAS SP
São Paulo/SP

AUTÓDROMO 
INTERLAGOS
São Paulo/SP

CENTRO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA
São Paulo/SP

FACULDADE FAIP
São Paulo/SP

FACULDADE 
EÇA DE QUEIROZ
Jandira/SP

SCA
São Paulo/SP

FEIRAS 
DE OPORTUNIDADES
Cotia/SP

SEC. 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Cotia/SP

SEC. 
MUNICIPAL DO ESPORTE
Cotia/SP

FIESP 
Cotia/SP

CRYOPRAXIS
Rio de Janeiro/RJ



Projetor Multimídia

Tela ou parede branca

Aparelho de DVD

Sistema de som 
(falantes e microfone)



NA ATIVA
‘’O acidente não impediu Paulo 
de continuar no esporte’’

Jornal da Tarde 12_07_06

‘’ Com uma grande dose de 
força de vontade,
Paulo supera os obstáculos 
mais difíceis’’

Jornal do Brasil - 01_09_06



‘’ Ex-piloto de motocross, Paulo,
voltou a dirigir 60 dias após o 
acidente, 
que o deixou sem os movimentos 
das pernas.

Revista Lance - 29_07_06

“Adorei a experiência, ano que 
vem estaremos aqui de novo”

Revista Caras 08/12/06



Empresas que já apoiarm os 
projetos de Paulo Polido



VALOR
A combinar.
Despesas de viagens como passagens aéreas, hos-
pedagens e alimentações,  deverão ser pagas pela 
empresa contratante.

FORMA DE PAGAMENTO
À combinar, sendo feito o pagamento total 7 dias 
antes da palestra, mediante depósito 
bancário.

RECIBO PARA DEDUÇÃO
A empresa contratante, quando adquirir uma pales-
tra, de qualquer um dos palestrantes associados a 
VIQUI, poderá se beneficiar do incentivo fiscal 
permitido através da OSCIP.
A associação VIQUI, se necessário, fornecerá 
recibo para dedução do imposto de Renda, de 
acordo com a Lei 9.790/98.



Rua Topázio, 13 sala 05
Jd Nomura
Cotia / SP -  cep 06716-237
contato@viqui.com.br

Realização


