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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ata de Reunião entre o Superintendente Executivo (CEO) e
representantes de Clubes do Super 8
Realizada em 18 de dezembro de 2016
Data e Horário: Aos 18 dias do mês de dezembro de 2016, às 13 horas (1ª
convocação) e 13:30 horas (2ª convocação).
Local: Avenida 9 de Julho 5569 cj 61 – Itaim Bibi São Paulo, SP
Mesa: Agustin Danza – Presidente da Mesa; Bernardo Duarte – Secretário
da Mesa.
Presença: os representantes dos clubes do Super 8 e Semifinalistas da Taça
Tupi que são identificados no Anexo I à presente.
Convocação: através de convocação expressa pelo Gerente de Torneios e
Eventos da CBRU havida em 06/12/2016 (Anexo II à presente).
Quórum: a maioria absoluta dos representantes dos clubes do Super 8 que
são identificados no Anexo I à presente.
Ordem do Dia: (i) Discussão do modelo de campeonato nacional – Modelo
Regional x Modelo Nacional; (ii) Custo de inscrição; e (iii) Pagamento de
treinadores x pagamento de viagens.
Deliberações:
(i)

O CEO da CBRu, Agustin Danza, iniciou a reunião apresentando o
plano de regionalização anteriormente circulado aos clubes, por email datado de 12/12/2016 (Anexo III). No final da apresentação do
modelo regional e antes de passar a palavra aos clubes para debate,
foi também apresentado um panorama geral sobre o plano de Alto
Rendimento da CBRu para o próximo ciclo a fim de contextualizar a
proposta regional apresentada. Passada a palavra aos clubes,
Farrapos, SPAC, Bandeirantes, San Diego, Poli e Rio Branco (além
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do Niterói, que manifestou sua posição previamente através de
mensagem de texto datada de 18/12/2016 - Anexo IV), se mostraram
a favor da implementação do modelo regional já em 2017. Por outro
lado, Curitiba, Desterro, São José, Pasteur e Jacareí propuseram
continuar com o modelo nacional para 2017, dando assim espaço
para construir o modelo regional para implementação em 2018. A
proposta que incluía também a redução do modelo nacional para
jogos só de ida acrescentando quartas de final, foi bem recebida pelas
equipes do SPAC e do Farrapos e também pelo Staff da CBRu como
modelo de transição. Encerrado esse debate, deliberou-se, por
maioria dos representantes presentes, que (a) em 2017 será realizado
o Super 8 com jogos apenas de ida mais quartas de final, semifinais
e final, e (b) que o torneio de 2018 deverá ser regionalizado, e (c) que
o novo modelo será discutido e anunciado antes do início do Super 8
2017, cabendo ao CEO, Agustin Danza coordenar o calendário dessa
discussão com prazo hábil.
(ii)

Dando continuidade à pauta foi apresentado pelo CEO, Agustin
Danza, uma proposta de modelo de custo de inscrição proporcional
aos gastos do campeonato e com reduções de valores em função da
estrutura do clube (Anexo III). Por unanimidade dos presentes, foi
aprovado esse tipo de modelo de custo de inscrição para
implementação em 2018. Registra-se, por oportuno, que o custo da
eventual da inscrição e /ou itens eventualmente passiveis de reduções
no custo de inscrição serão debatidos para torneios pós 2018.

(iii)

Por fim foi apresentado pelo CEO, Agustin Danza, a proposta de a
CBRu pagar os treinadores de cada clube ao invés de pagar as
viagens (Anexo III). Por unanimidade dos presentes, esta proposta
foi rejeitada, manifestando os presentes o desejo de a CBRu
continuar assumindo os custos logísticos dos campeonatos nacionais.

Outros Assuntos:
Durante a reunião foram ainda abordados dois pontos extras da pauta – a
inversão de calendário e o torneio inter-academias.
Relativamente a inversão de calendário foram levantadas pelos clubes
algumas dúvidas relacionadas com a preparação das equipes para o torneio
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nacional. O assunto, que não fazia parte da pauta, deverá ser discutido no
âmbito do CA e esclarecido oportunamente.
Em relação ao inter-academias os clubes propuseram que esse seja
considerado no futuro como o principal campeonato nacional e que cada
academia tenha a participação direta dos clubes que deveriam ser “sócios”
da CBRu no projeto. Também por não fazer parte da pauta, o assunto deverá
ser discutido no âmbito do CA e esclarecido oportunamente.
Ficou agendada a próxima reunião para discutir o modelo regionalizado para
o dia 04/03/2017 de novo na sede da CBRu.
Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a
Ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinadas em
3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.
São Paulo, 18 de dezembro de 2016.

Agustin Danza
Presidente

Bernardo Duarte
Secretário
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Anexo I
Lista de Presenças
Clube
Curitiba
Desterro
São José
Farrapos (via Skype)
Pasteur
SPAC
Jacareí
Bandeirantes
Poli
Rio Branco
San Diego
Membro do CA
Membro do CA

Representante
Renato Dedini
Mario Zerbetto
Leonardo Frota
Bruno Barreto
Claudio Franceschini
Marcelo Amiky
Julio Faria
Joaquim Mina
Pedro Mantovani
Miguel Angel
Sergio Vernetti
Aluisio Dutra
Edis Abrantes

Assinatura
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Anexo II
Convocação
From: Bernardo Costa Duarte
Sent: terça-feira, 6 de dezembro de 2016 17:22
To: Aluisio Dutra <aluisio@gbr-grupobrasil.com.br>; 'Mário Zerbetto'
<presidente@desterrorugby.com.br>; 'barreto@farraposrugby.com.br'
<barreto@farraposrugby.com.br>; 'dhprais.rugby@gmail.com' <dhprais.rugby@gmail.com>;
PAC - Presidência - Plínio Nascimento <presidencia@pacrugby.com.br>; Duncan Randall
<duncan2888@gmail.com>; 'nona@bandrugby.com.br' <nona@bandrugby.com.br>;
'edisabrantes@hotmail.com' <edisabrantes@hotmail.com>; 'hthoni@hotmail.com'
<hthoni@hotmail.com>; 'POLIRUGBY@POLIRUGBY.COM.BR'
<POLIRUGBY@POLIRUGBY.COM.BR>; 'SECRETARIA@SANDIEGORUGBY.COM'
<SECRETARIA@SANDIEGORUGBY.COM>; tiagoduran79@gmail.com
Cc: Agustin Danza <agustin.danza@brasilrugby.com.br>; Itallo Marques
<itallo.marques@brasilrugby.com.br>
Subject: Reunião de Clubes 18/12

Prezados clubes,

Na reunião de CA de ontem foi deliberado que o staff deveria convocar uma reunião de clubes
para discutir o modelo de disputa do campeonato nacional de primeira divisão. Como está
sendo discutida a regionalização e consequentemente o alargamento do número de times na
primeira divisão, foi decidido convocar os 8 times que este ano disputaram o Super 8 + os 4
semifinalistas da Taça Tupi.

Desta forma convoco todos a participar da reunião de clubes que terá lugar no escritório da
CBRu – Avenida 9 de Julho 5569 cj 61 Jardim Paulista, São Paulo no dia 18/12 às 13h com a
seguinte pauta:

- Discussão do modelo de campeonato nacional – Modelo Regional x Modelo Nacional

Caso haja tempo hábil discutiremos também os seguintes pontos:
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- Fee de inscrição
- Pagamento de treinadores x pagamento de viagens

De forma a tornar a reunião mais produtiva fica limitada a participação a 1 representante
por clube.

Peço o favor de confirmarem recebimento deste e-mail bem como a presença na reunião.

Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir.

Cordialmente,

Bernardo

Bernardo Costa Duarte
Torneios e Eventos
Tel. +55 11 3864-1336 Cel. +55 11 99227-4480
Confederação Brasileira de Rugby
www.brasilrugby.com.br
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Anexo IV
Mensagem Niterói Rugby Clube
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