


Entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca. 
Entre o Mar e a Montanha. 

Queremos ajudar a recuperar um bairro que nasceu com a vocação para o esporte, 
inserindo mais uma modalidade na região: o skate.

SÃO CONRADO



Bem-vindo ao mais novo
espaço de Esporte, 
Sustentabilidade, Educação 
e Lazer no Rio de Janeiro

O Sanca Sport Park é um complexo público 
pensado para promover esporte e lazer para os 
jovens, além de revitalizar e proteger um dos 
principais cartões-postais do Rio de Janeiro. 

Um complexo aberto ao público 365 dias por ano 
e com um calendário amplo de aulas, oficinas, 
sustentabilidade e outras ações.



UM ESPAÇO PARA TODOS 

• Projetos sociais voltados para o fomento do esporte na região. 
• Projetos voltados para a proteção da praia e do ecossistema local. 
• Projetos de esporte e sustentabilidade em parceria com as comunidades da região. 
• Pista de skate aberta ao público assinada por Pedro Barros.

Sustentabilidade e responsabilidade social são as nossas prioridades



POLUIÇÃO: UM PROBLEMA 
CRÔNICO DE SÃO CONRADO
Apesar de ser um dos lugares mais bonitos da cidade, 
São Conrado sofre com a poluição e o acúmulo de lixo 
há décadas. 

Vamos criar um calendário de ações de 
sustentabilidade em parceria com a  Salvemos São 
Conrado, uma das principais instituições de proteção 
do bairro.



PROTEGER O ECOSSISTEMA
E GERAR EMPREGO NA REGIÃO

Todo o resíduo coletado na praia vai 
para uma cooperativa de 
catadores na Rocinha, e parte 
desse lixo será utilizado na 
construção de mobiliários e 
equipamentos de surf e skate. 

O projeto vai gerar em emprego e 
renda para cooperativas locais e 
ajudar na proteção do ecossistema 
local.



NOSSOS PILARES

Social Sustentabilidade Família

Projetos sociais 
integrado às 
comunidades locais 
para promover o 
esporte.

Um local integrado à 
natureza e pensado 
para gerar o menor 
impacto possível ao 
meio ambiente.

Um espaço com 
atividades para toda 
a família.

Esporte e Entretenimento

Um complexo pensado 
para promover o bem-
estar através do esporte, 
entretenimento, 
gastronomia e 
atividades ao ar livre.



PENSADA POR UMA GALERA QUE ENTENDE DE 
ESPORTE, FORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Marca que nasceu 
do skate e da 
música. 
Um dos principais 
apoiadores do 
esporte.

Layback Beer

Criada pelo surfista 
Carlos Burle, 
promove encontros 
focados em saúde, 
bem estar e 
sustentabilidade em 
quiosques e lojas ao 
ar livre.

Burle Experience

Um dos maiores 
complexos 
hoteleiros do 
Brasil.

Hotel Nacional

Uma das maiores 
agências de 
marketing esportivo 
do país e parceira 
comercial da WSL no 
Brasil.

213 Sports

Concessionária 
responsável pela 
operação e 
manutenção de mais 
de 300 quiosques na 
orla do Rio de Janeiro.

Orla Rio
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TUDO ISSO COM DOIS 
OBJETIVOS MAIORES:  

TRANSFORMAR 
VIDAS ATRAVÉS 
DO ESPORTE. 

AJUDAR NA 
PROTEÇÃO E NA 
DESPOLUIÇÃO DA 
CIDADE.



LOCALIZAÇÃO

HOTEL 
NACIONAL

ROCINHA

VIDIGAL

PRAIA DE SÃO 
CONRADO

Entre a praia, as principais avenidas do bairro e 
as comunidades da Rocinha e do Vidigal.



LOCALIZAÇÃO

HOTEL 
NACIONAL

ROCINHA

VIDIGAL

PRAIA DE SÃO 
CONRADO

VIDIGAL

HOTEL 
NACIONAL

PRAIA DE SÃO 
CONRADO



VIABILIZADORA
A pista será doada pelo 
Instituto Mundial do 
Skate, um dos principais 
fomentadores do skate 
no Brasil.



STREET
É a rua nas pistas. Os obstáculos 
simulam mobiliários urbanos ou 
equipamentos como corrimãos, 
bancos, escadarias e paredões.  

PARK
Arena em formato híbrido, com 
elementos do street, paredes e 

outros mobiliários, proporcionando 
manobras aéreas impressionantes.

Flow Park. Uma pista que mistura de street e park, duas modalidades olímpicas. 
Pensada para atender a todos os tipos de praticantes. Do profissional ao iniciante.

A PISTA



A PISTA



A PISTA



A PISTA



PROJETO SOCIAL



Um calendário completo de aulas, 
oficinas e eventos utilizando a 

estrutura da pista de skate.



PISTA DE SKATE 
DA ROCINHA
Além da reforma da pista, o 
projeto vai promover a 
revitalização da pista de skate 
da Rocinha, oferecendo mais 
um benefício para os moradores 
da região.



AULAS E 
OFICINAS

Aulas de skate, grafiti, surf 
e muito mais! 

Criando um legado para 
os jovens praticantes, 
utilizando diversas 
atividades da cena do 
skate.

Oficinas de Skate Curso de Grafiti

Aula de SurfOficina Ecológica



CONCEITO

Usando as pistas como plataforma de formação, conexão e 
integração social, explorando os diferentes pilares que compõem 
a cena do skate. 

Legado na arte, no esporte, na cultura, na música e na moda.

EDUCAÇÃO + SKATE



OFICINA DE SKATE
FORMANDO OS NOVOS ÍDOLOS 
DO ESPORTE

// Prática do skate, equilíbrio, 
manobras, história. Tudo sobre o 
universo do esporte. 

Local: Pista de Skate



CURSO DE GRAFITI
ARTE CLÁSSICA DO SKATE STYLE

// Fundamentos básicos do grafiti, 
história, técnicas de desenho e 
spray, prática, etc. 

Local: A definir



OFICINA ECOLÓGICA
AJUDANDO NA PROTEÇÃO 
DO BAIRRO

// Conceitos, ações de 
replantio, reciclagem e 
limpeza de praia em parceria 
com instituições locais focadas 
na proteção do bairro. 

Local: Praia de São Conrado



OFICINA DE SURF
FORMANDO A NOVA BRAZILIAN STORM

// Prática do surf, equilíbrio, drop, 
manobras, história. Tudo sobre o 
universo do esporte. 

Local: Praia de São Conrado



E MUITAS OUTRAS 
POSSIBILIDADES!

// Oficina de criação de conteúdo; 

// Oficina de shape de surf/skate; 

// Oficina de DJ; 

// Aulas de break; 

// Aulas de hip hop; 

E MUITO MAIS!
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