
IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS

PROJETO

LUTA:
ESCOLA DA VIDA



O Instituto Irmãos Nogueira foi criado pelos lutadores multi 
campeões de MMA e artes marciais: Rodrigo Nogueira (Minotauro) 
e Rogério Nogueira (Minotouro), dois grandes campeões dos 
octógonos que ainda crianças iniciaram nas artes marciais, con-
hecendo todos os benefícios que estas podem proporcionar. Super-
ação, disciplina e resiliência sempre estiveram presentes na vida dos 
Irmãos Nogueira, desde o início até o sucesso nas principais organi-

As intervenções do Instituto Irmãos Nogueira iniciaram no ano de As intervenções do Instituto Irmãos Nogueira iniciaram no ano de 
2010 de forma voluntária, e em 2013 aprovamos um projeto via lei 
de incentivo fiscal ICMS patrocinado pela TIM e a Secretaria do 
Estado, Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro , onde foram 
assistadas 500 (quinhentas) crianças e adolescentes matriculados na 
rede de ensino pública  nas comunidades de: Manguinhos, Nova 
Iguaçu, Terreirão do Recreio e Vila Cruzeiro, projeto executado até 
2014.2014.

O Instituto



PROJETOS SOCIAIS REALIZADOS

PROJETO
GUERREIROS
DO FUTURO

No ano de 2016 aprovamos um projeto com convênio via lei Pelé 
onde foram assistidas anualmente mais de 1050 (mil e cinquenta) 

crianças, adolescentes e jovens, em sua maioria 
matriculados na rede de ensino pública nas comunidades: Lixão de matriculados na rede de ensino pública nas comunidades: Lixão de 
Gramacho, Complexo do Alemão, Mangueira, Bangu, Terreirão, 
Nova Iguaçu e Vila Cruzeiro, projeto que por 3 anos e 6 meses as-
sistiu mais de 4.200 (quatro mil e duzentos) alunos e foi reconheci-
do como um dos melhores projetos de luta apoiado pela Secretaria 
do Estado, Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro. Onde fi-

nalizamos o ciclo de atendimentos em março de 2020. 

Em maio de 2021 iniciamos um projeto onde foram assistidas mais 
de 200 (duzentas) crianças e adolescentes matriculados da rede de 
ensino pública nos núcleos: Arena 3 no Parque Olímpico da Barra da 
Tijuca e Vila Olimpica do Mato Alto, projeto captado via lei de incen-
tivo federal patrocinado pelo grupo Protege e a Secretaria Especial 
do Esporte. Em março de 2022 iniciamos as atividades de implemen-
tação de 2 (dois) núcleos para assistir 500 (quinhentas) crianças e 

dades de Macaé e Maricá, projeto captado via lei de incentivo fiscal 
ICMS, patrocinado pela empresa de energia elétrica ENEL e a Secre-
taria do Estado, Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro.



O Projeto
O projeto visa implementar núcleos de iniciação esportiva na modal-
idade de Jiu-Jitsu, Boxe e Muay Thai, para crianças e adolescentes 
matriculados na rede de ensino pública, durante 12 meses.

Acesso à prática orientada de atividades esportivas e recreativas, 
visando seu desenvolvimento integral, consequentemente fortalecen-
do as modalidades esportivas e à democratização do acesso ao es-
porte.

O projeto terá a participação de 500 (quinhentas) crianças e  ado-
lescentes na prática  esportiva. Destinado ao aprendizado da modal-
idade esportiva de Lutas e Artes Marciais pelos participantes, o pro-
jeto visa contribuir para o desenvolvimento integral dos atendidos, 
com a prática esportiva e de lazer, além de sua formação para o ex-
ercício da cidadania.



O Projeto
O projeto será implementado em 2 (dois) núcleos, conforme en-
dereços relacionados abaixo, onde estão instalados equipamen-
tos esportivos: tatames e acessórios para desenvolvimento das 
aulas.

Os beneficiários em faixa etária escolar serão atendidos em 
contra turno e para efetuar inscrição deverão estar matriculados 
em escola pública, devendo apresentar cópia da certidão de na-
scimento, atestado de saúde ou questionário de prontidão para 
atividade física (Par-Q), cópia do comprovante de endereço e 
cópia da  documentação dos responsáveis (RG ou CPF), no caso 
dos menores de idade.



OBJETIVO GERAL
Oportunizar o ensino e aperfeiçoamento do esporte, através da prática de lutas, para crianças e adolescentes durante 12 meses, 
preferencialmente moradores da comunidade em que se encontra os núcleos, fortalecendo às modalidades esportivas ofertadas e à 
democratização do acesso ao esporte.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
    Contribuir para o desenvolvimento motor, cognitivo, disciplinar, social e afetivo das crianças e adolescentes atendidos no projeto.
    Contribuir para a diminuição da evação escolar e incentivar o desempernho  de boas notas.    Contribuir para a diminuição da evação escolar e incentivar o desempernho  de boas notas.
    Qualificar e acompanhar a equipe do projeto na metodologia Team Nogueira.
    Promover a valorização do talento esportivo através de treino técnico de qualidade.

MODALIDADES E OBJETIVOS

JIU-JITSU BOXE MUAY THAI



NÚCLEOS

MARICÁ
ENDEREÇO DO NÚCLEO:
RUA SEIS LOTE 6, QUADRA F, CLUBE 
GUARATIBA
BAIRRO: GUARATIBA 
MARICÁ – RJ - CEP: 24916-175

Jiu-Jitsu e Muay Thai - 200 beneficiários

Boxe e Jiu-Jitsu - 200 beneficiários

Modalidade:
Jiu Jitsu

Muay Thai
Boxe

ENDEREÇO DO NÚCLEO:
RUA NELSON CORRÊA BRUM, Nº 638
BAIRRO NOVO ELDORADO 

MACAÉ - RJ - CEP: 27963-712

Modalidade:
Jiu Jitsu

Muay Thai
Boxe

MACAÉ

Os locais de execução, serão definidos em conjunto com a Enel e as Secretarias de Esportes Munipais, 
estão previamente selecionados os seguintes municípios:



VALORES

No Instituto Irmãos Nogueira, a metodologia 

aborda 3 (três) domínios de conteúdo 

importantes para a formação cidadã: 

domínio procedimental, ligado à formação

esportiva e corporal; Domínio conceitual, 

ligado à cognição, conhecimento 

e apreensão de conteúdos pertencentes 

às lutas e artes marciais e, por às lutas e artes marciais e, por öm, 

o domínio atitudinal, ligado a valores 

éticos e morais, de acordo com os ideais de

Pierre de Coubertin.



As aulas acontecerão: Jiu Jitsu 3 (tres) vezes na semana, 
segunda, quarta e sexta. 

Boxe e Muay thai 2 (duas)  vezes na semana, terça e 
quinta. Conforme cronograma abaixo:

Cada aula poderá receber até 20 (vinte) praticantes Cada aula poderá receber até 20 (vinte) praticantes 
por turma, totalizando 500 (quinhentos) beneficiários. A 
lista de espera será composta por até 20% do total de 

vagas, para casos de evasão.

A aula é composta por 1 (uma) hora, sendo: 50 A aula é composta por 1 (uma) hora, sendo: 50 
(cinquenta) minutos de atividades práticas e os 10 (dez) 
minutos finais dedicados ao MOMENTO DO MESTRE: 
etapa da aula em que os professores tratam de aspec-
tos atitudinais como bullying, preconceito, racismo, ética 
e moral, disciplina, trabalho em equipe e outros temas 
que são enviados mensalmente pela coordenação 

técnica e pedagógica.técnica e pedagógica.

ESTRUTURA DAS AULAS



CRONOGRAMA MACAÉ
ENDEREÇO DO NÚCLEO: RUA NELSON CORRÊA BRUM, Nº 638  BAIRRO NOVO ELDORADO  MACAÉ



CRONOGRAMA MARICÁ
ENDEREÇO DO NÚCLEO: RUA SEIS LOTE 6, QUADRA F, CLUBE GUARATIBA  BAIRRO: GUARATIBA  MARICÁ



FUNCIONÁRIOS E CARGOS



ENTREGA DE KIMONOS DO NÚCLEO MARICÁ - RJ

Cerimônia de entrega dos kimonos com a presença do Mestre Rodrigo Minotauro amarrando as faixas e 
fotografando as entregas aluno por aluno com seus responsáveis. Neste dia foram entregues 150 kimonos.



ENTREGA DE KIMONOS DO NÚCLEO MARICÁ - RJ



ENTREGA DE KIMONOS DO NÚCLEO MACAÉ - RJ

Cerimônia de entrega dos kimonos com a presença do Mestre Rogério Minotouro amarrando as faixas e
fotografando as entregas aluno por aluno com seus responsáveis. Neste dia foram entregues 120 kimonos.



ENTREGA DE KIMONOS DO NÚCLEO MACAÉ - RJ



MERCHANDISING

CAMISA E BERNUDA



MERCHANDISING

KIMONO, LUVA, APARADOR, MANOPLA E SACO DE PANCADAS



SITE 
WWW.IRMAOSNOGUEIRA.COM.BR

(EM REFORMULAÇÃO)

@INSTITUTOIRMAOSNOGUEIRA (9K)
@MINOTOUROMMA (450K)
@MINOTAUROMMA (863K)

@INSTITUTOIRMAOSNOGUEIRA (1K) 
@MINOTOUROMMA (600K)
@MINOTAUROMMA (1.69M)

MERCHANDISING

SITE E REDES SOCIAIS

SEGUIDORES



PLACA 4,0 X 1,85 M

MERCHANDISING



LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE



LUTA: ESCOLA DA VIDA

FORMANDO
FAIXAS PRETAS
PARA A VIDA!



RENAN SCHINEIDER
RENAN@TEAMNOGUEIRA.COM.BR

@INSTITUTOIRMAOSNOGUEIRA
WWW.INSTITUTOIRMAOSNOGUEIRA.COM.BR

GESTOR E DIRETOR EXECUTIVO 
+55 (21) 983280000
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