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Iniciamos o mês de fevereiro com a Contratação da nova estagiária do ensino médio Nicolly 
Façanha, completando a equipe de trabalho. 

O retorno as atividades está acontecendo aos poucos pois muitos ainda estão voltando de 
férias e das viagens com as famílias. 

Neste mês estamos trabalhando a formação das turmas pois a grade de horário e de 
atividades está bem ampla. Mesmo sendo o atendimento no campo do Parque Ecológico ,que é 
realizado na segunda-feira pela manhã e tarde com o rugby e na quadra do Centro Público 
Eldorado, com atendimento ao público de terça a sexta manhã, tarde e noite e aos sábados manhã 
e tarde, com diversas modalidades (Futsal, Handebol, Basquete, Vôlei) atividades para meninos e 
meninas entre 07 a 24 anos. 

No dia 16, a equipe de rugby RINOS Diadema City da Categoria M-12 e M-14 realizou um jogo 
treino no Clube SPAC em Santo Amaro e recebeu a doação de 70 pares de chuteiras que foram 
arrecadas pela equipe do SPAC e doadas para os atendidos do núcleo de esportes. 

No dia 17, realizamos um jogo amistoso com a escolinha de futsal do DL SPORTS localizado no 
bairro do Serraria, participamos com quatro equipes com idade de 07 a 14 anos. 
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No dia 19 Realizamos uma ação em conjunto com a escolinha de futebol de Diadema fazendo a 
doação de chuteiras que foram arrecadadas através das parcerias com a escola St.Paul's Scholl e 
Clube de Rugby Bandeirantes que doaram as chuteiras com uma numeração pequena e como não 
temos atendidos para fazer a doação, através de uma conversa ficou decidido ser de extrema 
importância ajudar as crianças da nossa comunidade. 

No dia 23 realizamos o 10  primeiro festival de Futsal que foi realizado na Quadra da Escola Dr. Átila 
Ferreira Vaz localizada na rua Badejo em parceria com a Equipe Unidos D'Deus com a participação 
de quatros categorias com idade de 07 á 14 anos. 
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No dia 27 realizamos um treino de tTg Rugby com os alunos da Escola St.Paul's Scholl, de 11 a 
14 anos fortalecendo a parceria e o vínculo entre a escola e a ACER Brasil. 

Relatório elaborado pelo coordenador de esportes Orlando Carlos 

Diadema, 5 de março de 2019 
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