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

 

PERÍODO: Julho / Agosto 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: 

Matias Menutti – Coordenador e Treinador 

Reuben Samuel – Treinador  

Rafaela Turola – Treinadora  

Aristide Guerriero – Coordenador de Preparação Física 

Felipe Schultz – Preparador Físico 

Cláudia Tavares – Fisioterapeuta 

Aline Tritto – Nutricionista 

 

 

ATIVIDADES NO PERÍODO: julho 

 

Físico / Técnico: 

Durante o mês de julho os 25 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. 

Os atletas de nível de seleção tanto masculino como feminino tiveram o mês de julho de descanso 

para iniciar o trabalho de pré-temporada a partir de agosto. 

No começo do mês de julho foram efetuadas algumas reuniões de fechamento do ciclo anual entre 

o staff do CNTR e se produziram também as reuniões de planejamento e alinhamento para a 

preparação dos atletas para o próximo ciclo de trabalho de agosto de 2017 a julho de 2018. 

 

Masculino: 

Na parte técnica, os atletas que não participaram da seleção Brasileira continuaram os trabalhos 

com exercícios supervisionados nas diversas áreas de habilidades em especial nas áreas que já 

vinham sendo desenvolvidas nos meses anteriores: 
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- Passe e Recepção; 

- Tackle; 

- Chute e Recepção de Bola Aérea; 

- Entrar em contato (Ruck); 

- Duelo e evasão. 

 

Durante este mês os atletas da seleção masculina M19 (juvenil) se reunirão à equipe que foi disputar 

o torneio de Sul Americano M20 de preparação para o Mundial M20. 

Este torneio amistoso contou com a participação de Argentina, Uruguai e Chile e a equipe nacional 

contabilizou uma derrota frente ao Uruguai e uma vitória por 7 a 5 no confronto com a equipe 

representante do Chile. 

Esta foi a primeira vitória de uma equipe nacional Brasileira sobre o Chile nas categorias inferiores. 

 

 

 

Feminino: 

As atletas do núcleo feminino que não participaram ao longo da temporada no circuito mundial de 

sevens mantiveram as atividades físicas e técnicas durante o mês, desenvolvendo as suas 

capacidades e habilidades em geral. 
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Os treinamentos mantiveram a periodicidade de cinco sessões semanais de segundas a sextas-

feiras. 

 

Avaliação Nutricional: 

Foi feito no início do mês de julho um teste de avaliação dos atletas no final de temporada e foram 

passadas as recomendações para os atletas que entraram em recesso de modo a que retornassem 

ao sistema sem um exagerado ganho de peso e/ou massa gorda. 

Para os atletas da equipe juvenil foi efetuado um assessoramento para a participação da equipe no 

torneio Sul Americano M20 

 

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. 

Neste mês de julho tivemos um forte trabalho de tratamento trabalhos de reforço aproveitando a 

pré-temporada para recuperar totalmente lesões recorrentes na maioria dos atletas 

. 
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ATIVIDADES NO PERÍODO: agosto 

Físico/Técnico: 

No mês de agosto tivemos o retorno à atividade dos atletas que durante a temporada passada 
participaram nas seleções masculinas  

 
Masculino: 

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: 

- Passe e Recepção; 

- Tackle; 

- Chute e Recepção de Bola Aérea; 

- Entrar em contato (Ruck); 

- Duelo e evasão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminino: 

Com a volta das jogadoras da seleção Brasileira Femenina do descanso pós competição o núcleo 
começo um trabalho de pré-temporada visando a classificação ao mundial de Seven a side no mês 
de Novembro, com um forte trabalho físico e desenvolvendo as capacidades e habilidades dos 
atletas em geral. 

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

 
 
Projeto Social: 

 

Com o final do semestre escolar e inicio das férias, os meses de junho e julho foram de baixa 

frequência entre os nossos alunos.  

No final de julho e inicio de agosto foram realizadas algumas clínicas de divulgação da modalidade 

na Escola Lineu Preste e na Escola Maria Petrolina ambas na região de Santo Amaro. Vistamos 

neste período mais de 50 turmas que puderam vivenciar a nossa modalidade e receberam o 

convite  para participar de nossas aulas no CNTR, no total de 1500 alunos atendidos nas escolas.  

Nossos atletas juvenis em ambos os naipes auxiliaram nas atividades. Essas ações são de suma 

importância para o desenvolvimento extra campo dos jovens que já estão no sistema,  pois ao 

compartilharem conhecimentos eles  aprendem cada vez mais.  

Nas aulas trabalhamos durante a  parte técnica os fundamentos básicos divididos em passe e 

recepção, tackle, ruck e duelo e a transferência para o jogo através de mini joguinhos. A parte física 

focou na qualidade de movimento e fortalecimento a partir do peso corporal.                 
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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. 

 


