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Campinas, 25 de junho de 2.020 

 

 

À Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte – Secretaria Especial do Esporte, Ministério 

da Cidadania 

 

Ref.: Prestação de contas parcial do projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2018, SLIE nº 

1712814-54, processo nº 58000.113747/2017-63 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.534.214/0001-

07, com sede na Rua Silvino Gobbi, nº 300, casa 24, Parque Jambeiro, Campinas/SP – CEP: 13042-

770, aqui representada nos termos de seu Estatuto Social, vem, respeitosamente, perante essa 

Comissão Técnica, apresentar o RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO, 

relacionado ao projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2018, SLIE nº 1712814-54, processo nº 

58000.113747/2017-63. 

 

Inicialmente, gostaríamos de ressaltar que desde 1997 a ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE 

ATLETISMO – ORCAMPI contribui com o desenvolvimento do atletismo na Região Metropolitana 

de Campinas (SP). Ao longo desses 22 anos, foi possível oferecer condições adequadas para 

inúmeros jovens experimentarem e desenvolverem seu potencial atlético, nos mais diferentes 

níveis, bem como formar cidadãos apoiados nos valores olímpicos por meio do conceito de 

educar através do esporte. 

 

A execução do projeto parte em dezembro de 2019, após receber a Certificação de Registro 

Cadastral emitido por essa Secretaria. Recebemos aporte de importantes empresas parceiras de 

longa data, são elas, Samsung, 3M, CPFL, Fundação Educar DPaschoal e Banco B3. A longevidade 

desta parceria reflete a confiança e apoio no trabalho desenvolvido pela ORCAMPI. 

 

Em caráter imediato foram contratados 1 (um) coordenador técnico, 5 (cinco) treinadores de 

atletismo inseridos no sistema de certificação da Federação Internacional de Atletismo (WA), 1 

(um) fisioterapeuta esportivo e 1 (uma) psicóloga com atuação na área esportiva e social. A 



 
 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 
Rua Silvino Gobbi, 300, casa 24 – Pq. Jambeiro – Cep: 13042-770 – Campinas – São Paulo 

CNPJ: 04.534.214/0001-07 

 

escolha dos 46 (quarenta e seis) atletas do Grupo de Rendimento beneficiários da Bolsa Auxílio 

ocorreu pelos 6 (seis) níveis de critérios indicados no item 6 do projeto aprovado, assim como 

dos outros 46 (quarenta e seis) jovens do Grupo de Formação, os quais serão beneficiários de 

itens assistenciais e de suporte. A grande maioria desses selecionados pertenciam a base de 

jovens atletas já existente na ORCAMPI, sendo que os demais foram selecionados por convite 

feito aos que se destacaram nos eventos escolares municipais, indicações das instituições 

gestoras da modalidade e eventuais interessados por meio de testes de avaliação das 

capacidades biomotoras. 

 

Ainda dentro dessa fase inicial do projeto (3 primeiros meses), foram elaborados os uniformes, 

devidamente aprovados por essa Secretaria, os quais, posteriormente, foram confeccionados e 

adquiridos para uso dos integrantes nas atividades de treinamento e competição. 

 

Como já feito em anos anteriores, para que se mantenha constante a oferta de jovens 

postulantes a ORCAMPI, realizamos uma intensa aproximação junto aos professores de 

educação física das escolas públicas de Campinas e algumas cidades vizinhas, bem como 

estabelecemos conexão direta com a área de desporto de base da Federação Paulista de 

Atletismo (FPA) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), reforçando o trabalho de 

captação e ampliação dos jovens praticantes de atletismo pela ORCAMPI, em especial para a 

proposta do projeto “Equipe Competitiva ORCAMPI 2018”. 

 

O presente projeto “Equipe Competitiva ORCAMPI 2018” está sendo executado no Complexo de 

Atletismo do Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR), em Campinas. O CEAR é uma 

iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas, do Governo Federal, do Ministério da Cidadania, 

da Secretaria Especial de Esporte e da iniciativa privada. Localizado próximo a uma área de 

ocupações, às margens da Rodovia Anhanguera, o local conta com uma pista oficial sintética 

certificada pela WA como nível II. Há também uma arquibancada para duas mil pessoas, sala de 

musculação, de fisioterapia, vestiários, sala multiuso, sala de treinadores, almoxarifado e 

estacionamento. O complexo de atletismo dispõe de condições adequadas de acessibilidade e 

está equipado com as adaptações necessárias para que todos os indivíduos possam frequentar 

o local. Existem dois banheiros adaptados (com barras de apoios nos vasos sanitários e 
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chuveiros); portões largos e planos de acesso à pista e arquibancada, portas largas no prédio 

administrativo e uma linha de ônibus circular que possui veículos adaptados.  

 

As atividades práticas foram implementadas em dois períodos (matutino e vespertino), 

conforme abaixo: 

Grupo de Formação: atividades propostas para 46 beneficiários, às segundas, quartas e sextas 

feiras, entre 14h00 e 17h00.  

Grupo de Treinamento: atividades propostas para 46 beneficiários, de segunda à sábado, entre 

08h00 e 12h00. A grade horária de desenvolvimento do projeto permite que os 92 beneficiários 

cumpram com o compromisso escolar no contra turno das atividades de treinamento. 

 

Nos meses de janeiro e fevereiro, de acordo com o calendário de eventos da Confederação 

Brasileira de Atletismo e integrante deste plano de trabalho, a equipe tomou parte nos seguintes 

eventos: 

1-Copa Brasil de Cross Country, Serra, ES, 18/01/2020 

2-Copa Brasil de Marcha Atlética, Recife, PE, 16/02/2020 

Tais eventos são realizados em diversas categorias, portanto, contemplaram a participação de 

nossos atletas de ambos Grupos, Formação e Rendimento.  

 

A partir de 18 de março, por conta das medidas de enfrentamento da COVID-19 anunciadas 

pelas autoridades governamentais, a qual exigiu distanciamento social, todas atividades 

presenciais foram suspensas e retomadas por modo online, sendo desenvolvidas dessa forma 

até a presente data. A ORCAMPI, exercendo seu papel de entidade comprometida com o 

desenvolvimento socioeducativo de maneira responsável, elaborou um exemplar plano de 

atividades online para ambos os Grupos, Formação e Treinamento, bem como estimulou 

fortemente por meio digital todos os integrantes a seguirem as orientações de enfrentamento 

da pandemia, conforme abaixo: 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 
Rua Silvino Gobbi, 300, casa 24 – Pq. Jambeiro – Cep: 13042-770 – Campinas – São Paulo 

CNPJ: 04.534.214/0001-07 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Em atenção ao desenvolvimento das atividades online, seguem ilustrações: 

 

-Grupo de Formação: 
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Os jovens seguem orientações dos profissionais, os quais mantém-se em regime de teletrabalho, 

nos mesmos horários previstos na grade presencial com atividades adaptadas. 

 

-Grupo de Rendimento: 
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Os atletas seguem orientações dos treinadores, os quais mantém-se em regime de teletrabalho, 

nos mesmos horários previstos na grade presencial com atividades adaptada

Além das orientações técnicas via online, a ORCAMPI garante aos 92 integrantes todos os 

benefícios diretos e indiretos que o projeto proporciona às famílias, por meio de 

assessoramento psicológico, educacional, médico e social.  

 

Adicionalmente aos benefícios concedidos, em face dos recursos destinados ao item 4.16 do 

Orçamento Analítico – Suporte Nutricional para Treinos – não estarem sendo realizados, após 

consulta e aprovação por parte dessa Secretaria, a ORCAMPI adquiriu                     92 cestas 

básicas para auxílio das famílias dos jovens integrantes do Grupo de Formação,

as quais receberão uma cesta de alimentos em Junho e outra em Julho para complementação 

assistencial durante a pandemia do COVID-19. Dessa forma, temos a certeza de que seguimos 

cumprindo com nosso compromisso de entidade de fomento ao

atletismo brasileiro, bem como instituição de formação socioeducativa sustentável, junto à 

nossa comunidade, mesmo em situações extremas. 
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Projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2018 – Metas Qualitativas 

Previsto Realizado 

Meta: diminuir o número de lesões entre os 

beneficiados pelo projeto; 

Indicador: número de lesões mensais entre 

os beneficiados; 

Linha de base: número de lesões mensais 

entre os beneficiados antes do início do 

projeto; 

Verificador: consultas médicas e 

fisioterápicas com os beneficiados. 

Redução de 10% no número de lesões agudas 

e 8% nas lesões crônicas em relação ao total 

dos selecionados, em avaliação periódica no 

mês 4 do projeto (março) pelo fisioterapeuta 

da equipe. Por conta da pandemia do COVID-

19 não foi possível realizar avaliações 

médicas até o momento. 

Meta: promover o intercâmbio entre os 

atletas e treinadores da equipe com outras 

entidades e treinadores nacionais e 

internacionais através da Confederação 

Brasileira de Atletismo (CBAt); 

Indicador: número de campings de 

treinamento e competições oferecidos em 

parceria com a Confederação Brasileira de 

Atletismo para os beneficiados por esse 

projeto; 

Linha de base: número de participações em 

campings de treinamento e competições dos 

beneficiados, antes do início do projeto; 

Verificador: ofícios de convocações da 

Confederação Brasileira de Atletismo para os 

atletas e treinadores beneficiados por esse 

projeto. 

Por conta da pandemia do COVID-19 a 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) 

suspendeu todos os campings 

temporariamente na temporada de 2020. A 

CBAt promove semanalmente exposições de 

treinadores especializados                     por seus 

canais de mídias sociais estimulando o 

intercâmbio de informações, nas quais 

nossos atletas e treinadores participam. 

Meta: treinar e preparar um grupo de atletas 

para integrar equipes profissionais de 

Meta em curso, uma vez que estamos 

aguardando a definição do calendário 

nacional e internacional de 2020 suspenso 
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treinamento e, consequentemente, a seleção 

brasileira de atletismo; 

Indicador: número de convocações para a 

seleção brasileira nas diferentes categorias e 

competições; 

Linha de base: número de convocações dos 

mesmos atletas antes do início do projeto; 

Verificador: ofícios de convocações da 

Confederação Brasileira de Atletismo para os 

atletas e treinadores beneficiados por esse 

projeto. 

temporariamente por conta da pandemia do 

COVID-19. 

 

Projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2018 – Metas Quantitativa 

Previsto Realizado 

Meta: proporcionar a 92 atletas (46 do Grupo 

de Formação e 46 do Grupo de Rendimento) 

a rotina de treino da modalidade atletismo 

durante todo ano, integrando a equipe da 

ORCAMPI ao longo da execução do projeto; 

Indicador: lista de presença dos beneficiados 

pelo projeto; 

Linha de base: lista inicial dos beneficiados 

pelo projeto, antes do início da execução; 

Verificador: lista de presença dos 

beneficiados pelo projeto; 

Lista de beneficiários em anexo.  

Meta: Alcançar em 2020 a meta de 30 a 40 

atletas em competições nacionais nos 

Campeonatos Brasileiros de Categorias 

SUB18 e SUB20;  

Indicador: inscrição dos atletas nas 

competições citadas; 

Meta em curso, uma vez que estamos 

aguardando a definição do calendário 

nacional e internacional de 2020 suspenso 

temporariamente por conta da pandemia do 

COVID-19. 
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Linha de base: lista dos atletas inscritos nas 

mesmas competições da temporada anterior; 

Verificador: resultados oficiais das 

competições divulgados pela Confederação 

Brasileira de Atletismo. 

Meta: Convocações em 2020: 2 (dois) atletas 

no Campeonato Sul Americano SUB23, 4 

(quatro) atletas no Campeonato Ibero 

Americano e 3 (três) atletas nos Jogos 

Olímpicos de Tóquio. 

Indicador: ofícios de convocações da 

Confederação Brasileira de Atletismo para os 

atletas beneficiados por esse projeto. 

Linha de base: número de convocações dos 

mesmos atletas antes do início do projeto; 

Verificador: resultados oficiais das 

competições e fotos divulgados pela 

Confederação Brasileira de Atletismo. 

 

Meta em curso, parcialmente atingida com a 

participação de 3 atletas convocados para a 

seleção brasileira que disputou o 

Campeonato Sul Americano Indoor realizado 

em Cochabamba, Bolivia, em 1 e 2 de 

fevereiro do corrente, são eles: Tífani 

Marinho, Valdiléia Martins e Fernando 

Ferreira. Para alcance das demais metas, 

estamos aguardando a definição do 

calendário nacional e internacional de 2020 

suspenso temporariamente por conta da 

pandemia do COVID-19. Em atenção ao 

Campeonato Ibero Americano, tal meta não 

será cumprida, uma vez que o evento foi 

cancelado pela Associação Ibero Americana 

de Atletismo em razão da pandemia do 

COVID-19. Em atenção aos Jogos Olímpicos, 

tal meta não será cumprida, uma vez que o 

evento foi postergado por 1 ano em razão da 

pandemia do COVID-19. 

Meta: manter ou melhorar em 2020 as 

posições na classificação final nos 

campeonatos mencionados a seguir: 1º no 

Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 

(manter ou melhorar a posição); 3º no 

Campeonato Estadual de Adulto (manter a 

Meta em curso, uma vez que estamos 

aguardando a definição do calendário 

nacional e internacional de 2020 suspenso 

temporariamente por conta da pandemia do 

COVID-19. 
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posição); 1º nos Jogos Regionais; 3º no Troféu 

Brasil de Atletismo Categoria Adulto; 

Indicador: resultado oficial por equipes das 

competições mencionadas, divulgado pela 

Confederação Brasileira de Atletismo. 

Linha de base: resultados oficiais das mesmas 

competições realizadas na temporada 

anterior à execução desse projeto; 

Verificador: consulta aos resultados 

divulgados pela Confederação Brasileira de 

Atletismo e Federação Paulista de Atletismo. 

Meta: colocar a ORCAMPI entre as três 

equipes nos Campeonatos Estaduais Sub-18 e 

Sub-20; 

Indicador: resultado oficial por equipes das 

competições mencionadas, divulgado pela 

federação paulista de atletismo. 

Linha de base: resultados oficiais das mesmas 

competições realizadas na temporada 

anterior à execução desse projeto; 

Verificador: consulta aos resultados 

divulgados pela Confederação Brasileira de 

Atletismo e Federação Paulista de Atletismo. 

Meta em curso, uma vez que estamos 

aguardando a definição do calendário 

nacional e internacional de 2020 suspenso 

temporariamente por conta da pandemia do 

COVID-19. 

Meta: Manter a ORCAMPI entre as três 

melhores equipes do país; 

Indicador: colocação da equipe no Troféu 

Brasil de Atletismo, principal competição da 

modalidade; 

Linha de base: colocação da equipe no Troféu 

Brasil de Atletismo da temporada anterior ao 

início da execução do projeto; 

Meta em curso, uma vez que estamos 

aguardando a definição do calendário 

nacional e internacional de 2020 suspenso 

temporariamente por conta da pandemia do 

COVID-19. O Troféu Brasil foi adiado, a 

princípio, para dezembro de 2020, mas ainda 

sem confirmação por parte da CBAt. 
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Verificador: resultados oficiais da competição 

divulgados pela Confederação Brasileira de 

Atletismo. 

 

A partir de uma análise detalhada dos itens descritos no presente documento concluímos que 

os objetivos propostos para o projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2018 estão sendo atendidos 

plenamente, até o momento, mesmo com as limitações impostas pela pandemia do COVID-19.  

 

Destacamos pontos positivos nessa primeira fase de execução do projeto a extrema capacidade 

cooperativa e humanitária de colaboradores e atletas para se adaptarem a um regime de 

trabalho até hoje impensável para atividades práticas desportivas, os quais, no entanto, 

demonstrando forte resiliência e potencial de superação, se empenham em contribuir da 

melhor maneira possível para a perfeita execução do plano de trabalho. É                      fundamental 

destacar a ação positiva e proativa desta Secretaria frente às questões surgidas pela pandemia 

do COVID-19, oferecendo apoio e assessoria aos proponentes, possibilitando-os a tomar 

decisões com tranquilidade nas ações que envolviam ajustes administrativos e financeiros. 

 

De negativo, até o presente momento, registramos a impossibilidade de execução do projeto de 

forma presencial por conta das regras de enfrentamento da pandemia impostas pelos órgãos 

gestores da crise, às quais seguimos rigorosamente, entendemos sua importância do ponto de 

vista da preservação da boa saúde da população em geral, mas que nos privam do contato 

humano e a oportunidade de expor nossos sentimentos em prol do desenvolvimento 

socioeducativo sustentável promovido pelo esporte. 

 

Por fim, seguimos trabalhando para manter a ORCAMPI como referência no desenvolvimento 

do desporto de formação e rendimento no atletismo brasileiro, construindo adequados 

processos pedagógicos apoiados nos valores olímpicos, contribuindo assim para o crescimento 

com qualidade do atletismo. 

 

Diante do exposto, a ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO aguarda a análise técnica e 

deferimento do presente relatório para dar andamento no desenvolvimento do projeto Equipe 
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Competitiva ORCAMPI 2018. Permanecemos à disposição para todo e qualquer esclarecimento 

porventura necessário. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

     

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

Guilherme Pizzirani 

Presidente 

 

 

 


