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Apresentação
Somos o Centro Integrado de Reabilitação, o Ceir, do Piauí. Desde o início da nossa história, que 
começou no dia 5 de maio de 2008, o esporte está presente em nossas atividades de reabilitação 
desportiva e tem revelado verdadeiros campeões!

É na capoeira, natação, basquete em cadeira de rodas, futebol para amputados – além do tiro com 
arco e parabadminton, atividades desenvolvidas com parceiros –, que pacientes, pessoas com 
de�ciência físico-motora e intelectual, têm se transformado em para-atletas, com o sonho de chegar 
ao lugar mais alto do pódio. E temos chegado.

Somente na Etapa Norte-Nordeste do Circuito Loterias Caixa, o mais importante evento paralímpico 
de atletismo, natação e haltero�lismo do país, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e 
patrocinado pelas Loterias Caixa, para-ateltas do Ceir Esportes, pacientes em reabilitação na 
natação, já conquistaram 28 medalhas, sendo 17 ouros, 8 pratas e 3 bronzes. 

Também conquistamos outros títulos: nosso time foi o vice-campeão da Copa Nordeste de Futebol 
para Amputados; a para-atleta Ana Kássia conquistou o Prêmio Carlos Said como a melhor atleta do 
ano de 2013; e somos o vencedor do 9° Prêmio Piauí de Inclusão Social. 

O esporte tem revelado grandes talentos em nosso Centro, que conquistam mais do que medalhas e 
títulos: a superação de desa�os e os seus próprios limites.
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