
APRESENTAÇÃO

S A Ú D E 
autocuidado e bem-estar



APRESENTAÇÃO
Como manter uma mente sã e corpo 
são, em tempos desafiadores?

É de nossa responsabilidade social 
promover ações que abram 
caminhos rumo a uma vida mais 
saudáveis, acreditando assim na 
força da transformação individual e 
coletiva.
Cabe a nós, sermos a mudança que 
desejamos ver, e o momento atual 
requer essa consciência. 

Eis a nossa missão com o Rueda+ 
Saúde: expandir nossos horizontes e 
irmos além, cuidando uns dos outros 
sempre conscientes do nosso 
bem-estar e do que está ao nosso 
redor. 

Cuidar do corpo, da imunidade e da 
saúde mental nunca foi algo tão 
necessário diante do contexto atual 
em que estamos vivendo, devido à 
pandemia e o isolamento social com 
suas consequências. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o 
país com maior índice de pessoas 
que sofrem de depressão e 
ansiedade na região da América 
Latina. Isso nos mostra o quão impor-
tante é falarmos mais sobre essas 
pautas.

Mesmo com os desafios que estamos 
enfrentando, é possível criar méto-
dos, pequenos hábitos saudáveis, 
afetando positivamente e de forma 
significativa as nossas vidas, e conse-
quentemente a vida das pessoas que 
convivem conosco, e que amamos.

Através de exercícios físicos, alimen-
tação saudável e acesso à infor-
mação, torna-se possível cultivar 
uma vida com mais equilíbrio e har-
monia. 



AUTOCUIDADO
E

BEM-ESTAR

NOSSA 
MISSÃO

O Rueda+ Saúde tem como missão promover o 
bem-estar e o autocuidado - tanto do nosso time 
quanto para a sociedade em geral, 
acreditando que é possível melhorar a qualidade de 
vida das pessoas através de conteúdos informativos, 
palestras, aulas e dicas de práticas simples para 
exercer em casa, dentre outraas ações.



CORPO SÃO
MENTE SÃ
SAÚDE MENTAL e BEM-ESTAR
Nossas atividades:
+ Cuidado e acolhimento: 
como cultivar pensamentos e ações voltadas para o bem-estar

+ Meditação e Yoga: 
aulas online, presenciais,  e abertas. 
Para todos os níveis e tipos de corpo. 

+ Massoterapia

+ Ginástica Laboral do Sesi

+ Academia - Workout

+ Circuito de Corrida R&R

+ Palestras voltadas para saúde mental e saúde física. 



COVID-19:
CUIDADO, INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO

Com o retorno gradativo das atividades presenciais, é de 
extrema importância a conscientização sobre os devidos 
cuidados e precauções a serem adotados como forma de 
prevenção contra o Covid-19,  de maneira que o respeito e 
empatia sejam atitudes presentes, mantendo como prioridade 
a responsabilidade social e seguindo os devidos protocolos e 
medidas de segurança recomendados pelo Governo Federal e 
OMS. 

Sendo assim, o Rueda+ Saúde se propõe a realizar:

Campanhas sazonais de prevenção.

Programas de cuidado e orientação.

Comunicados e Informações atualizadas sobre o Covid-19.

Manutenção do cumprimento dos protocolos e medidas de segu-
rança estipulados.   
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