
 

Campinas, 30 de janeiro de 2019 

 

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude 

Comissão Técnica Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

 

Ref.: Relatório final de atividades do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, processo 

SELJ nº 0625/2017”. 

 

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 relatório final de atividades do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 

2017”, Processo SELJ nº 0625/2017”. 

 

De início gostaríamos de ressaltar que desde 1997 a ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO vem 

contribuindo com o desenvolvimento do atletismo na região de Campinas (SP). Ao longo desses 21 

anos, importantes nomes do atletismo brasileiro já passaram pela ORCAMPI, alcançando resultados 

relevantes tanto nacional quanto internacionalmente.  

 

Também achamos válido destacar que a ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO utilizou os 

benefícios da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE) pela primeira vez. A evolução da legislação e 

o aumento do interesse pelas empresas foram fatores que nos motivaram a inscrever projeto na 

LPIE. Para esse projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017”, 

captamos recursos de forma parcial com empresas do Grupo CPFL Energia, totalizando 74,72% da 

planilha orçamentária original.  

  

Por essa razão, tivemos que ajustar a quantidade de alguns itens e excluir outros devido à captação 

parcial de recursos. Vale ressaltar que reduzimos o número de beneficiados por esse projeto para 50 

atletas. Após readequar o projeto e ter a aprovação da Comissão Técnica da Lei Paulista de Incentivo 

ao Esporte demos início à execução em 02/01/2018. Antes disso, os coordenadores da ORCAMPI 

traçaram o planejamento da entidade para essa temporada, visando o desenvolvimento dos atletas 

e, consequentemente, do atletismo brasileiro.  



 

 

Em seguida definimos os 50 atletas beneficiados por este projeto, com idades acima de 15 anos 

(categorias Sub-18, Sub-20 e Adulto). Verificamos a situação escolar dos atletas e orientamos sobre a 

importância da educação. De modo geral, os participantes foram provenientes de bairros periféricos 

e de baixa renda. 

 

O projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017” foi executado no 

Complexo de Atletismo do CEAR Campinas, que pertence à Prefeitura Municipal de Campinas. O local 

é composto por uma pista sintética oficial (400 metros e oito raias), certificada pela Federação 

Internacional de Atletismo como nível II – pode sediar todas as competições, exceto campeonatos 

mundiais e Jogos Olímpicos. O espaço conta ainda com arquibancada, sala de musculação, sala para 

palestras e laboratório de informática, consultório psicológico, vestiários, sala de treinadores, copa, 

sala de fisioterapia e almoxarifado. Toda essa estrutura foi construída seguindo os padrões de 

acessibilidade (rampas de acesso, barras de proteção nos vestiários e vasos sanitários, portas largas 

para permitir a entrada de cadeirantes), embora ainda não tenhamos nenhum atleta portador de 

necessidades especiais na equipe. 

 

O piso sintético é de extrema importância para o bom andamento dos treinos, especialmente em 

períodos de chuva, por conta da drenagem. Desde que a ORCAMPI passou a utilizar o CEAR para 

treinos há nove anos, notamos uma redução significativa no número de lesões dos atletas. Além 

disso, a qualidade dos treinos ficou mais elevada. Uma pista semelhante à de competições, torna o 

trabalho muito mais próximo da realidade à qual os atletas terão que enfrentar. Outro fator que 

contribuiu para o bom andamento das atividades foi o atendimento de um massoterapeuta 

oferecido aos atletas no próprio local de treino. Essa ação tem um caráter preventivo, mas também é 

de suma importância no tratamento de lesões, frequentes em atletas com alta carga de treinos. Ter 

um espaço adequado para esses atendimentos vem sendo um diferencial desse projeto.  

 

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campinas, o Governo Federal e o Ministério 

do Esporte, por enquanto o CEAR Campinas conta apenas com o Complexo de Atletismo em 

funcionamento, mas esperamos que em um futuro próximo os demais complexos estejam prontos e 

realizando trabalhos similares ao nosso com outras modalidades esportivas. Temos convicção que 



 

isso fortaleceria o esporte não só na região, mas em todo o país, visto que a proposta do CEAR é ser 

um centro de referência desportiva nacional em determinadas modalidades.  

 

Seguimos aguardando um parecer da Prefeitura Municipal de Campinas sobre o alojamento para 

atletas. O CEAR conta com 120 casas da antiga Fazenda Bradesco, que funcionava no local antes da 

construção do Centro Esportivo. Existe um projeto para reforma dessas casas para serem usadas 

como alojamento de atletas de todas as modalidades, o que seria muito importante para o bom 

desenvolvimento das atividades esportivas. Entretanto, até o momento isso não aconteceu e 

infelizmente as informações sobre o assunto seguem desencontradas.  

 

Considerando o tempo de vida útil do piso sintético, que varia de 8 a 10 anos, fizemos uma reunião 

com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas para tratar do assunto. Estamos 

iniciando o nono ano de uso contínuo e nos preocupamos com a qualidade do piso para poder 

continuar oferecendo condições adequadas de treino e competições aos atletas, reduzindo os riscos 

de lesões. Como o espaço pertence à Prefeitura de Campinas, não podemos nos responsabilizar por 

essa reforma do piso e estamos aguardando uma posição do órgão. 

 

Atualmente a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas vem criando diferentes eventos 

esportivos para a população campineira, o que é muito válido, mas infelizmente para o CEAR não 

existe nenhuma previsão de investimento ou definição de como o local será gerido pela Prefeitura 

(para que os outros complexos esportivos possam iniciar suas atividades). Lamentamos muito essa 

falta de atenção da Prefeitura de Campinas com o CEAR, porque entendemos que o local poderia 

abrigar tanto projetos para categorias de base, quanto de alto rendimento. E ao investir na iniciação 

ao esporte, automaticamente a Prefeitura estaria realizando um trabalho preventivo na área da 

saúde, além de afastar as crianças e adolescentes das drogas, violência e tentar reduzir o abandono 

escolar. Consequentemente, muitos talentos poderiam ser identificados e posteriormente 

encaminhados para o alto rendimento. Seguimos representando a cidade de Campinas nos Jogos 

Regionais e nos Jogos Abertos do Interior, conquistando importantes pontos para o município nas 

disputas.  

 

O projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017” teve uma carga 

horária das atividades bastante extensa: de segunda a sábado no período matutino (das 8h30 às 



 

10h30) e vespertino (das 14h30 às 16h30). Os treinos aos sábados não foram realizados quando 

coincidiram com competições.  

 

Temos convicção que cumprimos com êxito os objetivos específicos de oferecer oportunidade para 

os atletas participarem de competições municipais, estaduais e federais (lista das competições 

abaixo). O reconhecimento dos órgãos responsáveis pela modalidade, no caso a Confederação 

Brasileira de Atletismo (CBAt) e Federação Paulista de Atletismo (FPA), mostra que somos referência 

no desenvolvimento do atletismo brasileiro, além de estarmos entre as três melhores equipe do país 

pelo oitavo nono consecutivo.  

  

A metodologia do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017” 

foi dividida em três fases: seleção de atletas, treinamentos e competições, de acordo com as 

explicações que seguem. 

 

A seleção de novos talentos ocorreu da seguinte maneira: 

- categorias de base: o único pré-requisito para ingressar no projeto foi comprovar a matrícula na 

escola, bem como entregar cópias dos boletins e frequências em aulas a cada bimestre. A seleção de 

participantes foi feita através dos testes citados abaixo e sempre que temos vagas disponíveis 

atendemos a demanda dos novos interessados na faixa etária de 15 a 17 anos. Os novos 

participantes foram selecionados por meio de avaliação de capacidades biomotoras, resistência, 

velocidade e força. Para a avaliação da resistência foram utilizados testes de corrida contínua de 600 

e 1.000 metros, para a velocidade utilizamos os testes de 50 e 300 metros. Para força, adotamos 

testes de força de lançamento (arremesso de peso) e salto em distância parado (impulsão 

horizontal). 

 

- rendimento: a seleção foi realizada através da análise dos resultados atléticos e do ranking nacional 

de 2017. Essa seleção foi realizada pelos coordenadores geral, técnico e didático da ORCAMPI. 

 

Uma vez selecionados, os 50 beneficiados pelo projeto foram divididos em grupos para o período de 

treinamentos, respeitando as diferentes especialidades dentro do atletismo (corrida de velocidade, 

corrida com barreiras, revezamento, corrida de resistência, salto, arremesso e lançamento) e o 



 

desenvolvimento físico de cada um. O treinamento foi composto por dois períodos: desenvolvimento 

de atividades de desporto geral e de desporto específico, conforme as explicações abaixo. 

 

Desenvolvimento de atividades de desporto geral: nessa etapa foram ensinados todos os 

movimentos e gestos motores necessários para uma boa base esportiva, passando pelas exigências 

motoras de cada uma das provas do atletismo sempre de maneira lúdica e sem a cobrança de 

resultados. Nesse período, foram formados grupos de alunos orientados pelos treinadores 

capacitados didaticamente no ensino do repertório motor geral e específico para a prática das 

diferentes especialidades: corrida de velocidade, corrida com barreiras, revezamentos, corridas de 

resistência, saltos, arremesso e lançamentos.  

 

Desenvolvimento de atividades de desporto específico: após o período de aprendizagem motora, os 

alunos foram inseridos em grupos específicos de acordo com a prova de maior aptidão (velocidade, 

barreiras, meio-fundo, fundo, saltos, arremesso, lançamentos ou provas combinadas). Nesta etapa, 

foram incluídas unidades de treinamento específicas para o desenvolvimento das principais 

capacidades biomotoras (resistência, força e velocidade) após o participante estar totalmente 

adaptado às exigências motoras nas diferentes especialidades.  

 

Seguindo o calendário da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Federação Paulista de 

Atletismo (FPA), oferecemos aos atletas beneficiados por este projeto a oportunidade de 

participação em eventos para análise de suas capacidades e suas evoluções em competições 

preparatórias, de verificação e alvo. Tivemos atletas beneficiados pelo projeto “Desenvolvendo 

Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017” nos seguintes eventos:  

• 04/02/2018: Copa Brasil de Cross Country 
• 17/02/2018: Desafio Brasil Indoor  
• 17/02/2018: Campeonato Pan-Americano de Cross Country 
• 18/02/2018: Copa Brasil de Marcha Atlética 
• 10 e 11/03/2018: Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética  
• 12 e 13/03/2018: 1ª etapa do Campeonato FPA Sub-18, Sub-20 e Adulto 
• 19 e 20/03/2018: Torneio Paulista de Provas Combinadas 
• 26 e 27/03/2018: 2ª etapa do Campeonato FPA Sub-18, Sub-20 e Adulto 
• 07 e 08/04/2018: 3ª etapa do Campeonato FPA Sub-18, Sub-20 e Adulto 
• 08/04/2018: 24ª Maratona Internacional de São Paulo 
• 15/04/2018: Desafio do Atletismo CBAt/CPB - 2ª Etapa  
• 15 a 17/04/2018: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20 Interclubes 
•  16/04/2018: 3ª etapa do Circuito Estadual FPA/SESI Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18  



 

• 21 a 23/04/2018: 4ª etapa do Campeonato FPA Sub-18, Sub-20 e Adulto  
• 27 a 29/04/2018: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-23  
• 05/05/2018: Torneio FPA Sub-18, Sub-20 e Adulto – específicas  
• 18 a 20/05/2018: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-18  
•  26/05/2018: Circuito FPA Sub-12, Sub-14, e Sub-16  
•  26/05/2018: II Torneio Cesar Palermo Kassab  
• 02 e 03/06/2018: Campeonato Estadual Caixa de Atletismo Sub-20  
• 04 a 07/06/2018: Jogos Desportivos Sul-Americanos  
• 09 e 10/06/2018: Torneio FPA Sub-20 e Adulto – Heptatlo Sub-18, Sub-20 e Adulto / 
Pentatlo Masculino e Feminino  
• 16/06/2018: Circuito FPA Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18  
• 22 a 24/06/2018: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20  
• 30/06/2018: Festival FPA  
•  30/06 e 01/07/2018: Campeonato Sul-Americano Sub-18  
• 08/07/2018: Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo  
• 10 a 15/07/2018: Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 
• 15/07/2018: Desafio Brasil – 1ª etapa 
• 04/08/2018: Torneio FPA Sub-18, Sub-20 e Adulto  
• 12/08/2018: Desafio Brasil – 2ª etapa 
• 18 e 19/08/2018: Campeonato Estadual Caixa de Atletismo Adulto 
• 24 a 26/08/2018: Campeonato Ibero-Americano de Atletismo  
• 25/08/2018: Torneio FPA Sub-20 e Adulto 
• 08 e 09/09/2018: Campeonato Estadual Caixa Sub-16 e Sub-18  
• 14 a 16/09/2018: Troféu Brasil Caixa de Atletismo  
• 28 a 30/09/2018: Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16  
• 20/10/2018: Circuito FPA Sub-12; Sub-14 e Sub-16  
• 26 a 28/10/2018: Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23  
• 13 a 24/11/2018: Jogos Abertos do Interior  
• 17 a 20/11/2018: Jogos Escolares da Juventude – COB 
• 04 a 06/12/2018: 24ª edição dos Jogos Escolares Sul-Americanos. 

 

Dentre as principais conquistas atléticas da equipe ORCAMPI ao longo da execução do presente 

projeto podemos destacar:  

- Equipe Vice-Campeã do Troféu Brasil de Atletismo 2018; 

- 1º lugar na categoria feminino no Troféu Brasil de Atletismo 2018; 

- 2º lugar na categoria masculino no Troféu Brasil de Atletismo 2018; 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Sub-20 (2018); 

- 1º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 (2018); 

- 2º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 (2018); 

- 1º lugar nos Jogos Regionais - masculino e feminino (2018). 



 

Outro parâmetro relevante para mensurar a qualidade do trabalho desenvolvido foram as 

convocações de atletas e profissionais para integrar as Seleções Brasileiras de Atletismo. Em média, a 

ORCAMPI tem entre 15 a 20% dos atletas convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo.  

- Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética (10/03): 1 atleta 
- Gymnasiade - Olimpíadas Escolar (02 a 09/05): 2 atletas 
- Jogos Desportivos Sul-Americanos (04 a 07/06): 2 atletas 
- Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-18 (30/06 e 01/07): 3 atletas 
- Campeonato Mundial Sub-20 (10 a 15/07): 2 atletas 
- Campeonato Ibero-Americano de Atletismo (24 a 26/08): 2 atletas 
- Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23 (29 e 30/09): 2 atletas 
- Jogos Olímpicos da Juventude (06 a 18/10): 1 atleta 
 

Com os recursos do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017” 

oferecemos importantes benefícios aos participantes, que foram determinantes para o bom 

andamento do trabalho e conquista dos resultados: profissionais especializados (2 treinadores, 1 

assistente social e 1 massoterapeuta); encargos trabalhistas decorrentes das contratações dos 

profissionais citados acima; auxílio transporte para treinamentos; transporte para competições 

(fretamento de ônibus); suporte nutricional para treinamentos; alimentação em competições; 

hospedagem em competições (usado parcialmente até o momento); uniformes para atletas e 

comissão técnica (atletas: agasalhos/bermuda de lycra/bermuda de passeio / boné/ calça de lycra/ 

camisetas dry fit/ camisetas dry fit manga longa/regatas de competição/ shorts/ sunga/ top de lycra / 

tênis e sapatilhas – 30 unidades. Comissão técnica: agasalhos / bermudas / camisa pólo e camisetas 

dry fit).  

 

Gostaríamos de mencionar o acompanhamento psicológico oferecido aos atletas através de 

atendimentos individuais. As intervenções foram relacionadas a dois eixos: questões relacionadas à 

inserção no projeto e questões relacionadas à vida pessoal. Esses atendimentos foram realizados em 

uma sala reservada para essa atividade e em alguns casos a psicóloga convidou os pais ou 

responsáveis pelos atletas para participarem da conversa. O trabalho da assistente social também foi 

de suma importância, oferecendo suporte para todos os atletas e atuando de forma eficiente em 

alguns casos específicos, especialmente para os que vivem em situação de vulnerabilidade social.  

 

Outro ponto que contribuiu muito para o bom desenvolvimento do projeto foram as reuniões da 

comissão técnica. Nesses encontros, foram realizadas apresentações de material teórico e discutidos 

os aspectos relacionados ao andamento das atividades e métodos de treinamento. Tivemos uma rica 



 

troca de experiências entre os profissionais da ORCAMPI, que refletiu diretamente nos resultados 

atléticos e sociais de nossos atletas.  

 

Achamos importante também destacar o convênio com a Faculdade de Educação Física da UNICAMP, 

que possibilitou que os nossos atletas fossem acompanhados pelo Dr. Miguel de Arruda, fisiologista 

da universidade. Alguns dos atletas passaram por avaliações preditivas de desempenho, auxiliando 

tanto na pesquisa dos alunos da UNICAMP, quanto em subsídios para adequar as cargas de treino a 

serem submetidas. 

 

Foram realizados testes de composição corporal utilizando a antropometria (medidas de dobras 

cutâneas) e o DXA (scanner corporal), fornecendo medidas de massa magra, gorda e massa óssea de 

forma mais fidedigna. Também foram feitos avaliações e testes motores de velocidade máxima (50 

metros) para aferir a velocidade máxima com parciais a cada 10 metros (utilizamos células foto 

elétricas para maior precisão); e testes de potência muscular através dos saltos em plataforma de 

força, através dos saltos mais conhecidos na literatura: Squat Jump, Conter Movement Jump e Drop 

Jump. Os atletas foram orientados e acompanhados pelo treinador e presidente Evandro Lázari.  

 

Também gostaríamos de mencionar o contrato de patrocínio com a Unimed Campinas vigente desde 

1997, ano de fundação da ORCAMPI. Como a prática de exercícios físicos gera alterações no corpo, 

provocando adaptações e respostas morfológicas e funcionais no organismo de quem pratica, 

estamos sempre atentos aos atletas. Em determinados momentos, essas adaptações podem 

provocar lesões musculares e/ou estresses fisiológicos, sendo necessário acompanhamento de um 

médico para tratamento desses problemas. Nesse projeto a assistência médica, ocorreu através de 

exames e testes laboratoriais, atuando na prevenção de possíveis doenças e na recuperação de 

eventuais diagnósticos.  

 

Além disso, a Unimed Campinas possui um programa chamado Medicina Preventiva, que envolve 

seus médicos cooperados. Através desse programa, realizamos palestras mensais socioeducativas 

para todos os beneficiados por esse projeto. Também recebemos equipes da Unimed Campinas no 

CEAR (local de execução do projeto) para a coleta de exames laboratoriais (sangue, urina e fezes) e 

posteriormente, já com os resultados, tivemos as consultas médicas. Para nós é muito importante 



 

contar com esse suporte oferecido pela Unimed Campinas, além de nos ajudar a monitorar a saúde 

dos atletas.  

 

Abaixo detalhamos as metas qualitativas e quantitativas obtidas: 

Metas qualitativas do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 

0625/2017” 

Previsto Realizado 
Incrementar a estrutura, fornecendo 
melhores recursos de treinamento e 
ofertando e conhecimento técnico aos 
treinadores; 

Meta atingida = os treinadores participaram 
de palestras de minicursos de formação 
continuada, ministrados pela Confederação 
Brasileira de Atletismo em todos os 
Campeonatos Brasileiros e cursos de 
formação do Instituto Olímpico Brasileiro.  
 

Diminuir o número de lesões entre os 
beneficiados pelo projeto; 

Meta atingida = atendimentos no local de 
execução do projeto para prevenir e 
recuperar lesões, além de acelerar o 
processo de tratamento em casos de lesões 
já ocorridas.  
 

Promover o intercâmbio entre os atletas e 
treinadores da equipe com outras entidades 
e treinadores nacionais através da 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); 
 

Meta atingida = atletas convocados para: - 
Camping Internacional de Lançamento do 
Martelo, realizado em fevereiro/2018 no 
RNTA-Rio de Janeiro UNIFA-CDA; Camping 
Internacional de Meio Fundo, realizado em 
junho/2018, em Paipa (Colômbia); Camping 
Internacional realizado na Europa; Camping 
no Centro de Treinamento da CBAt em 
Bragança Paulista, em julho/2018; Camping 
de Treinamento e Avaliação para os Jogos 
Olímpicos da Juventude, realizado em 
Bragança Paulista de 19 a 25/08/18; Clinica e 
camping de corridas com barreiras - Sistema 
Nacional Caixa de Treinamento, realizado 
em Bragança Paulista de 18 a 22/09/18.  

Treinar e preparar um grupo de atletas para 
integrar equipes profissionais de 
treinamento e, consequentemente, a 
seleção brasileira de atletismo 

Meta atingida = tivemos 1 atleta convocada 
para o Campeonato Sul-Americano de 
Marcha Atlética; 2 atletas convocados para o 
Gymnasiade - Olimpíadas Escolar; 2 atletas 
convocados para os Jogos Desportivos Sul-
Americanos; 3 atletas convocados para o 
Campeonato Sul-Americano Sub-18; 2 
atletas convocados para o Campeonato 
Mundial Sub-20; 2 atletas convocados para o 
Campeonato Ibero-Americano de Atletismo; 



 

2 atletas convocados para o Campeonato 
Sul-Americano de Atletismo Sub-23; 1 atleta 
convocada para os Jogos Olímpicos da 
Juventude. 

Elevar a ORCAMPI para o grupo das 10 
melhores equipes nacionais nas categorias 
Sub-18 e Sub-20. 

Resultados dos Campeonatos Brasileiros 
Sub-18 e Sub-20, fonte CBAt. 
Brasileiro Sub-18, realizado de 18 a 20/05, 
em Recife: equipe vice-campeã no geral; 3º 
lugar no masculino e 3º lugar no feminino.  
Brasileiro Sub-20, realizado de 22 a 24/06, 
em Bragança Paulista: equipe campeã no 
geral; 3º lugar no masculino e 1º lugar no 
feminino. 
 

  

Metas quantitativas do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 

0625/2017” 

Previsto Realizado 
Proporcionar a 50 atletas a rotina de treino 
da modalidade atletismo por 12 meses, 
integrando a equipe da ORCAMPI ao longo da 
execução do projeto; 

Lista de presença dos beneficiados anexada. 

Alcançar em 2017 a meta de convocação de 
20 a 30 atletas em competições nacionais nos 
campeonatos brasileiros de categorias Sub-18 
e Sub-20; 

Atletas participantes do Brasileiro Sub-18 
(2018): 7 
Atletas participantes do Brasileiro Sub-20 
(2018): 19; 

Melhorar em 2017 as posições na 
classificação final nos campeonatos 
mencionados a seguir: Campeonato Brasileiro 
Interclubes Sub-18 e Sub-20; Campeonato 
Estadual de Adulto; Jogos Regionais e Jogos 
Abertos; Troféu Brasil de Atletismo Categoria 
Adulto. 
 

Meta atingida = resultados listados abaixo. 
Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18: 
Brasileiro Sub-18 2017: 3º lugar por equipes. 
Brasileiro Sub-18 2018: equipe vice-campeã. 
 
Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20: 
Brasileiro Sub-20 2017: equipe vice-campeã. 
Brasileiro Sub-20 2018: equipe campeã. 
 
Campeonato Estadual de Adulto: 
Campeonato Estadual de Adulto 2017: 4º 
lugar por equipe. 
Campeonato Estadual de Adulto 2018: equipe 
campeã. 
 
Troféu Brasil de Atletismo: 
 Troféu Brasil de Atletismo 2017: 3º lugar por 
equipes. 
Troféu Brasil de Atletismo 2018: equipe vice-
campeã. 



 

 

O atletismo sentiu um duro “golpe” no início de 2018. Lamentavelmente a B3 (antigo Clube de 

Atletismo BM&FBOVESPA), optou por encerrar suas atividades no atletismo após quase 30 anos de 

projeto. A equipe contava com 57 atletas e 13 técnicos e era a maior e melhor do país. A justificativa 

dada foi que a partir de 2018 a B3 iria direcionar seus recursos para atividades vinculadas a Educação 

e Formação de jovens para o trabalho. Com essa saída abrupta e inesperada, ocorreu uma grande 

reestruturação no atletismo brasileiro, impondo novos desafios para todos os envolvidos.  

 

Por fim, levando em consideração todas as atividades desenvolvidas pelo projeto “Desenvolvendo 

Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 0625/2017” entendemos que atingimos nosso objetivo 

de desenvolver um trabalho de referência, reconhecido pelos órgãos que regulamentam o atletismo 

no Brasil, oferecendo conhecimento técnico e estrutura para a realização de treinamentos, além de 

proporcionar a oportunidade de participações em diversas competições. O fato da ORCAMPI se 

manter entre as três melhores equipes do país pelo nono ano consecutivo comprova o sucesso do 

trabalho. Com muita satisfação estamos executando esse projeto com êxito, resultados expressivos 

tanto no aspecto social, quanto atlético. 

 

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

presente relatório do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2017”, Processo SELJ nº 

0625/2017” e permanece à disposição para todo e qualquer esclarecimento porventura necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

 

 

Evandro Cassiano de Lázari 

Presidente 


