


A Life Quality Assessoria Esportiva foi
criada e estruturada por quatro
profissionais da área da Educação Física: 
Elisabeth Rathsan, Jaqueline Morais, Diego 
Dourado e Ricardo Salles. 

A empresa foi criada em Novembro de 2011 
e, atualmente, os sócios Elisabeth e Ricardo  
estruturam a visão de trabalhar com um 
esporte Olímpico e Paralímpico, com tanto 
potencial que atraiu esse grupo de 
professores. 



▪ Nosso objetivo é divulgar a Esgrima em escolas, centros de 

treinamento de prática esportiva e empresas.

▪ Hoje atendemos escolas, realizamos eventos, palestras em

universidades, festas de aniversário, empresas, exploramos

todas as possibilidades para divulgar a modalidade.

▪ Escolas Particulares de São Paulo e Grande São Paulo que 

são atendidas hoje pela Life Quality Assessoria Esportiva:

▪ Colégio Internacional de Alphaville desde 2011;

▪ Colégio Via Sapiens desde 2011;

▪ Pueri Domus desde 2013, hoje atendemos as unidades: 

Verbo Divino, Itaim e Aclimação;

▪ Colégio St Francis unidades Bélgica e Pinheiros desde

2012; 

▪ Mackenzie Unidade Tamboré desde 2014;

▪ Colégio Objetivo parceria desde 2015, hoje atendemos as 

unidades: Luis Góes, Morumbi, Cantareira e Alphaville;

▪ Colégio Universitário Alphaville e Instituto Educacional

Portinari desde 2017.



Decorrente dessa divulgação, em 2011 houve nossa primeira aparição dentro do mundo da Esgrima. 

Revista Nacional de JR Duran nº 2, exemplar publicado no final do ano de 2011, em que o professor

Ricardo Salles foi um dos fotografados.



Desde então, são 7 programas de TV em que a Equipe Life Quality divulga seu trabalho.





Em 2016 abrimos nossa Academia na Vila Romana, na Rua Caio Graco, em São Paulo.

Nossos alunos encontram na nossa academia um ambiente 

familiar e organizado, em que a qualidade de vida é o nosso 

foco principal. 



Eventos e experiências, que vão além do 

ambiente da academia e das escolas:

Arnold Sports 2018, com vivências de Esgrima e Apresentação dos nossos alunos.



Superação e respeitoUnião e emoção



Os pódios são a junção de treinamento, 
dedicação e superação. 



Clínica com Renzo Agresta

na Academia Life Quality -

06/05/2017

Parcerias

Sesc: são mais de 15 unidades do Sesc São Paulo com vivências de Esgrima e apresentação esportiva, com a Esgrima

Olímpica e Paralímpica.



Curso na USCS (Universidade 

Municipal de São Caetano do Sul) -

Curso técnico de Espada nível I  

em 2012, parceria com Régis 

Trois de Avila, com 21 

participantes

Parceria com a Empresa 

Siemens Brasil. Esgrima 

inserida no ambiente de 

trabalho 



CONTATOS

Endereço: Rua Caio Graco, 284. Vila Romana- SP.

Site: lifequalityaesportiva.com.br

lifequality.ae@gmail.com

(11) 4564-9640          (11) 96320-1167

Esgrima Life Quality

@lifeqae

http://www.lifequalityaesportiva.com.br/

