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Seleção feminina de rúgbi entra na disputa por um lugar no pódio no Pan de Guadalajara

A
pós se consagrar em Bento
Gonçalves (RS) como hep-
tacampeã sul-americana
de rúgbi sevens (com sete
atletas), a seleção brasileira
feminina desponta com

mais possibilidade de conquistas interna-
cionais relevantes que a masculina. Tanto
que a chance de obter medalhas nos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, não
é vista como algo distante pela Confedera-
ção Brasileira de Rugby (CBRu).

“Comparativamente, as mulheres te-
riam mais possibilidade de medalha nos
Jogos Olímpicos que os homens. Mas que-
remos, antes de qualquer coisa, que nos-
sas seleções representem o Brasil de forma
brilhante no Rio-2016. Essa é a meta”,
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Meninas trazem esperança de medalha

afirmou o presidente da CBRu, Sami Arap.
Porém, o próprio dirigente constatou

que o momento é de apoiar o trabalho das
meninas por novos horizontes. “O Brasil
está num nível superior na América do Sul
no sevens, mas as meninas atingiram um
teto. Com esse limite, ou a seleção atua na
Europa ou faz turnês anuais para os Esta-
dos Unidos e Canadá”, diz.

Desde o ano passado, essa medida tem
sido tomada pela CBRu. Em 2010, a sele-
ção feminina disputou um torneio em
Dubai, nos Emirados Árabes, contra equi-
pes de vários continentes, além do Mun-
dial Universitário, em Portugal. Como
preparação para os Jogos Pan-America-
nos de Guadalajara, em outubro, as meni-
nas deverão realizar novas turnês.

“Ainda iremos traçar o planejamento,
mas a ideia é participar de campeonatos
fora da América do Sul”, contou o treina-
dor da seleção brasileira feminina, João
Nogueira. Como o trabalho das meninas
está consolidado no continente sul-ame-
ricano na categoria sevens, a CBRu pre-
tende intensificar a transição delas para o
rugby union (com 15 atletas).

Quem vê a situação do rúgbi feminino
no Brasil com otimismo é Mariana Rama-
lho. Aos 23 anos, a polivalente jogadora
do SPAC, de São Paulo, acredita no po-
tencial da seleção. “A seleção feminina
ainda tem muito a surpreender. Estamos
nos preparando com dedicação e temos
todo o apoio para crescer. Estou muito
otimista com nosso futuro”, diz.

Seleção feminina: garotas se
preparam para Rio 2016
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TOQUE FEMININO

6
campeonatos sul-americanos
foram vencidos pela
equipe feminina brasileira.
No último mundial, em 2009,
ficaram em décimo lugar.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5, 6, 7 e 8 mar. 2011, Especial Esporte, p. B7.
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