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Relatório de Atividades do Convênio N° 022/SEME/2015 

 

PERÍODO: Março/Abril de 2017 

LOCAL: Centro Esportivo Joërg Bruder – Av. Padre José Maria, n°555 – São Paulo/SP 

 

NÚCLEO DE TRABALHO: Centro Nacional de Treinamento de Rugby (CNTR) 

 

PROFISSIONAIS: 

Paul Healy - Coordenador e Treinador 

Matias Menutti -Treinador 

Rafaela Turola- Treinadora 

Aristide Guerriero - Coordenador de Preparação Física 

Felipe Schultz - Preparador Físico 

Cláudia Tavares - Fisioterapeuta 

Aline Tritto - Nutricionista 

Danielle Bassanese - Massoterapeuta 

 

 

ATIVIDADES NO PERÍODO: Março 
 
Físico / Técnico: 

Durante o mês de Março os 25 atletas do naipe Masculino da equipe principal, e 20 atletas do 
naipe Feminino da equipe principal, continuaram a sua participação na área de preparação física e 
técnica no CNTR. 

 

No início do mês foram realizados novos testes físicos e nutricionais de todos os atletas para 
avaliar o resultado das metodologias e treinamentos aplicados nos primeiros dois meses do ano. 
Todos os atletas apresentaram uma melhoria significativa em ambos os setores. 

Masculino: 

Estes testes farão parte dos quesitos que os treinadores da Seleção Nacional levarão em conta 
para escolher os atletas participantes do Torneio Sul Americano 2017, classificatório para a Copa 
do Mundo 2019, que será disputado no mês de junho próximo. 
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Na parte técnica, os atletas continuaram os trabalhos com exercícios supervisionados nas 
diversas áreas de habilidades em especial nas áreas que já vinham sendo desenvolvidas nos 
meses de janeiro e fevereiro: 

- Passe e Recepção; 

- Tackle; 

- Chute e Recepção de Bola Aérea; 

- Entrar em contato (Ruck); 

- Duelo e evasão. 

 

 

Feminino: 

As atletas não convocadas para os jogos da Seleção Nacional Feminina de Seven na etapa do 
Circuito Mundial de Seven a Side realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos mantiveram as 
atividades físicas e técnicas no mês, desenvolvendo as capacidades e habilidades dos atletas em 
geral. 

Das 12 atletas convocados para etapa no mês, 8 pertencem ao núcleo de trabalho do CNTR. 
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Os treinamentos mantiveram a periodicidade de cinco sessões semanais de segundas a sextas-
feiras. 
 

Avaliação Nutricional: 

Foi efetuada uma reprogramação de objetivos individuais dos atletas que participaram do 
Americas Rugby Championship para o retorno das atividades. Devido ao período de jogos 
enfrentados, viagens realizadas e a grande demanda energética, foi enfatizado o cuidado que 
cada atleta deveria ter para retornar a melhor forma. 

 

Avaliação Psicológica: 

Os atletas do grupo de Elite tiveram sua avaliação Mensal e também foram assistidos 
individualmente neste retorno do período de férias. 
 

Assistência de Fisioterapia e Massoterapia: 

O suporte médico, de fisioterapia e massoterapia dos atletas, também foi fornecido durante todo o 
mês e garantiu o bom trabalho em termos de assistência prevenção e lesões durante todo o 
período do projeto. 
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ATIVIDADES NO PERÍODO: Abril 

 

Físico/Técnico: 

 
Masculino: 

 
Os atletas trabalharam na parte física e técnica com foco no primer torneio Inter-Academias que 
foi disputado na primeira quinzena do mês, torneio preparatório para o Torneio Sul-americano 
2017, classificatório para a Copa do Mundo 2018.  

A equipe de São Paulo representada em sua totalidade pelos atletas que pertencem ao núcleo de 
trabalho do CNTR, saiu vitoriosa em seus dois confrontos adjudicando-se o Torneio. 

Na segunda quinzena os atletas não convocados para os jogos da Seleção Nacional para o 
Torneio Sul-americano 2017, mantiveram as atividades físicas e técnicas no mês, desenvolvendo 
as capacidades e habilidades dos atletas em geral. 

Dos 25 atletas convocados para os 3 jogos do torneio no mês, 11 pertencem ao núcleo de 
trabalho do CNTR. 

As áreas em foco do trabalho técnico se mantiveram focadas novamente em: 

- Passe e Recepção; 

- Tackle; 

- Chute e Recepção de Bola; 

- Entrar em contato (Ruck); 

- Duelo e evasão. 
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Feminino: 

As atletas não convocadas para os jogos da Seleção Nacional na etapa do circuito Mundial de 
Seven a side de Kitakyusyu, Japão mantiveram as atividades físicas e técnicas no mês, 
desenvolvendo as capacidades e habilidades dos atletas em geral. 

Das 12 atletas convocados para etapa no mês, 8 pertencem ao núcleo de trabalho do CNTR. 

Os treinamentos mantiveram a periodicidade de cinco sessões semanais de segundas a sextas-
feiras. 
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Projeto Social: 

A divulgação foi feita através de panfletos e cartazes nas escolas,clubes e estabelecimentos da 
região. Durante os treinos os fundamentos básicos foram focos aliados a progressão através dos 
principios de jogo de ataque e defesa. 
 
Na preparação física focamos nos exercicios de mobilidade, posturas básicas e qualidade de 
movimento. Em diversos momentos usamos exercícios com peso corporal . 
 
 
Pontos Positivos: A divulgação está surtindo efeito, todas as aulas temos alunos novos. 
 
Pontos a serem melhorados: Com o aumento de alunos estamos sentindo a necessidade de 
separa-los por naipe masculino e feminino.   
                     
 
 

 

 

 

 

 

 

Resumo: 

O apoio e treinamento do CNTR foi fundamental neste bimestre para a melhoria dos atletas de 
Elite das equipes nacionais Masculina e Feminina. 

Certamente tem uma grande participação no resultado de nossa seleção principal masculina de 
Rugby mantendo o Brasil no grupo de Elite do Rugby Americano.  

 
Também teve Grande Participação nas boas participações da Seleção feminina de Seven nas 
etapas do World Seven Series em Las Vegas, Estados Unidos e em Kitakyushu, Japão. 

 

Neste período tivemos uma presença de 66 atletas abaixo de 18 anos no Projeto Social com uma 
participação de 39 participantes masculinos e 27 femininas.   


