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

 

PERÍODO: Maio /Junho 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: Maio 
 
Físico / Técnico: 

Durante o mês de maio os 23 atletas do naipe Masculino da equipe principal, e 18 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 meses do ano. 
Todos os atletas apresentaram uma melhoria significativa em ambos os setores. 

 

Masculino: 

Estes testes fizeram parte dos quesitos que os treinadores da Seleção Nacional levaram em conta 
para escolher os atletas participantes do Torneio Sul-americano 2017,classificatório para a Copa 
do Mundo 2018, que foi disputado no mês de Maio. 
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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 Março e Abril: 

- 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 Langford, no Canada mantiveram as atividades 
físicas e técnicas no mês, desenvolvendo as capacidades e habilidades dos atletas em geral. 

Das 12 atletas convocados para etapa do Circuito Mundial 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 à sexta-
feira. 
 

Avaliação Nutricional: 

Foi efetuado um seguimento dos objetivos individuais dos atletas, para que eles chegassem da 
melhor forma ao Campeonato Sul-americano e para a janela de Test Match internacional no mês 
de Junho. 

 

Avaliação Psicológica: 

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

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: Junho 

Físico/Técnico: 
 

Masculino: 

Os atletas trabalharam na parte física e técnica com foco nos test match contra Portugal, no 
Pacaembu e contra a Romênia, em Bucareste pertencentes a janela internacional de junho.  

Os atletas não convocados para os jogos da Seleção Nacional mantiveram as atividades físicas e 
técnicas no mês, desenvolvendo as capacidades e habilidades dos atletas em geral. 

Dos 25 atletas convocados para os 2 jogos test match, 11 pertencem ao núcleo de trabalho do 
CNTR. 
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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. 

 

 

 

Feminino: 

Os atletas não convocados para os jogos da Seleção Nacional na etapa do circuito Mundial de 
Seven a side de Clermont, na França 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: 
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Projeto Social: 

Durante o mês de Maio fizemos um evento de divulgação no próprio NAR para as aulas do 
projeto social, uma vivência com os jogadores da seleção Brasileira de Rugby aberto para todo 
o público, uma ótima oportunidade não só de apresentar um pouca da nossa modalidade mas 
de aproximar um pouco o público com nossos jogadores. Para esse evento fizemos 
panfletagem nas escolas da reunião e divulgação através de e-mails, facebook e pagina da 
Confederação Brasileira de Rugby e do NAR. 
 
Em junho visitamos algumas escolas, foram feitas clínicas de vivência na Escola Padre Saboia 
de Medeiros, na Escola Alfredo Paulino e uma visita para agendarmos uma vivência na volta as 
aulas na Escola Lineu Preste. 
 
As atividades nas aulas continuaram a todo vapor, na parte técnica progredimos dentro dos 
princípios de jogo tanto ofensivo como defensivo de forma desconstruída. Na preparação, 
usamos muitos exercícios com o peso corporal além de focarmos na coordenação e 
mobilidade.                     
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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 obtendo o terceiro lugar no Campeonato sul-americano e na vitória contra a Seleção de 
Portugal no Test Match jogado no Pacaembu. 

 
Também teve Grande Participação nas boas participações da Seleção feminina de Seven nas 
etapas do World Seven Series em Langford, Canada e em Clermont, França. 

 

 

 

 

 

 

 

 


