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Campinas, 24 de agosto de 2020. 

A Secretaria de Esportes 

Att: Núcleo de Gerenciamento e Análise de Projetos - Lei Paulista de Incentivo ao Esporte 

 

Ref.: Relatório final de realização do objeto do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, 

processo SELJ nº 0938/2018”. 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO (ORCAMPI), 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 realização do objeto do projeto 

“Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, Processo SELJ nº 0938/2018”. 

 

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

contribui com o desenvolvimento do atletismo na Região Metropolitana de Campinas (SP). Ao longo 

desses 23 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. Importantes 

nomes do atletismo brasileiro já passaram pela ORCAMPI, alcançando resultados relevantes tanto 

nacional quanto internacionalmente.  

 

Também achamos válido destacar que essa é a terceira vez que a ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE 

ATLETISMO utiliza os benefícios da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), levando em 

consideração a evolução da legislação e o aumento do interesse pelas empresas. Para esse projeto 

“Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, Processo SELJ nº 0938/2018, captamos recursos de forma 

integral com empresas do Grupo CPFL Energia, totalizando R$ 872.197,00 (oitocentos e setenta e 

dois reais, cento e noventa e sete reais). Durante o pedido de liberação de recursos fizemos os 

ajustes solicitados pelo NGAP e o total aprovado e liberado foi R$ 809.117,20 (oitocentos e nove mil, 

cento e dezessete reais e vinte centavos). O projeto teve início em 11/06/2019. Também achamos 

relevante ressaltar que é o terceiro projeto que recebemos aporte das empresas do Grupo CPFL 

Energia, refletindo a confiança e apoio da empresa ao trabalho desenvolvido pela ORCAMPI.  
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Antes disso, a diretoria da ORCAMPI traçou o planejamento da entidade para o período de execução 

do projeto, visando o desenvolvimento dos atletas e, consequentemente, do atletismo brasileiro. 

Assim que recebemos a confirmação da liberação dos recursos, de imediato foram contratados 1 

(uma) assistente social; 1 (um) massoterapeuta; 2 (dois) professores de atletismo e 1 (um) treinador 

de atletismo inserido no sistema de certificação da Federação Internacional de Atletismo (WA).  

 

Em seguida definimos os 60 atletas beneficiados por este projeto, com idade acima de 15 anos 

(categorias Sub-18, Sub-20 e Adulto). 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. 

Nossa equipe multidisciplinar verificou a situação escolar dos atletas e orientou todos sobre a 

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

de baixa renda. 

 

Ainda na fase inicial do projeto foram confeccionados os uniformes, seguindo os layouts do plano de 

mídia devidamente aprovado durante a liberação dos recursos pelo NGAP. Os uniformes foram 

usados pelos atletas e pela equipe técnica nas atividades de treinamentos (presenciais e remotos) e 

competições.  

 

O projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, processo SELJ nº 0938/2018, foi executado no 

Complexo de Atletismo do Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR) Campinas, que pertence à 

Prefeitura Municipal de Campinas (endereço Rodovia Anhanguera, km 89,5, acesso pelo Condomínio 

Swiss Park). Localizado próximo a uma área de ocupações, às margens da Rodovia Anhanguera, o 

local conta com uma pista oficial sintética certificada pela Federação Internacional de Atletismo (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 chuveiros); portões largos e planos 
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de acesso à pista e arquibancada, portas largas no prédio administrativo e uma linha de ônibus 

circular que possui veículos adaptados. 

 

O projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, processo SELJ nº 0938/2018 foi executado de 

segunda a sexta das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas e aos sábados das 8 às 12 horas (os treinos 

aos sábados não foram realizados quando coincidiram com as competições). 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 presente projeto.  

 

A metodologia do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, processo SELJ nº 0938/2018 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 a seguir e sempre que tivemos 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 2018 disponibilizado pela Confederação Brasileira de Atletismo. Essa seleção foi realizada pelo 

departamento técnico da ORCAMPI. 
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Uma vez selecionados, os 60 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 professores e 

treinador 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 2018”, processo SELJ nº 0938/2018 nos seguintes eventos:  

• 08 e 09/06/2019: Campeonato Estadual de Atletismo Adulto 
• 16/06/2019: Desafio CBAt/CPB 
• 20/06/2019: 36º Jogos Abertos da Juventude 
• 29 e 30/06/2019: Torneio FPA Sub-16, Sub-18 e Sub-20 
• 05 a 07/07/2019: 63º Jogos Regionais 
• 03/08/2019: Troféu Bandeirantes de Atletismo – 1ª etapa 
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• 04 a 10/08/2019: Jogos Pan-Americanos 
• 18/08/2019: III Torneio Valdir José Barbanti 
• 24 e 25/08/2019: Campeonato Estadual de Atletismo Sub-16 
• 25/08/2019: Torneio FPA Adulto 
• 29/08 a 01/09/2019: XXXVIII Troféu Brasil Caixa de Atletismo 
• 20 a 22/09/2019: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-16 
• 22/09/2019: Circuito ARA  
• 28 e 29/09/2019: Campeonato Estadual de Atletismo Sub-18 
• 28/09 a 06/10/2019: Campeonato Mundial de Atletismo 
• 18 a 20/10/2019: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-18 
• 22 a 27/10/2019: 7th CISM Military World Games 
• 26/10/2019: Circuito ARA 
• 23/11/2019: Circuito ARA 
• 22/12/2019: São Silvestrinha 
• 18/01/2020: Copa Brasil de Cross Country 
• 01 e 02/02/2020: Campeonato Sul-Americano de Atletismo Indoor 
• 16/02/2020: Copa Brasil de Marcha Atlética 
• 29/02 e 01/03: Torneio FPA Sub-20 e Adulto 
• 07/03/2020: Torneio FPA Sub-20 e Adulto 
• 14/03/2020: Torneio FPA Adulto e Sub-20 
 
 

A partir de 23 de março de 2020, por conta das medidas de enfrentamento da COVID-19 anunciadas 

pelas autoridades governamentais, as quais exigiram distanciamento social, todas atividades 

presenciais foram suspensas e retomadas de modo online, sendo desenvolvidas dessa forma até o 

fim do período de execução. A ORCAMPI, exercendo seu papel de entidade comprometida com o 

desenvolvimento socioeducativo de maneira responsável, elaborou um exemplar plano de atividades 

remotas 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. 

Anexamos a esse relatório imagens das orientações divulgadas para toda nossa equipe, bem como 

fotos e vídeos das atividades realizadas de forma online.  

 
Apesar da pandemia ter alterado todo calendário de competições desde março/2020 (e não ter sido 

retomado ainda), compartilhamos as conquistas atléticas da equipe ORCAMPI ao longo da execução 

do presente projeto: 

- Equipe Vice-Campeã do Troféu Brasil de Atletismo 2019; 

- 2º lugar na categoria feminina no Troféu Brasil de Atletismo 2019; 

- 2º lugar na categoria masculina no Troféu Brasil de Atletismo 2019; 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Sub-20 (2019);  
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- 2º lugar na categoria masculina no Estadual Sub-20 (2019); 

- 2º lugar na categoria feminina no Estadual Sub-20 (2019); 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Adulto (2019); 

- 2º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 (2019); 

- 19º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-18 (2019); 

- 1º lugar nos Jogos Regionais - masculino e feminino (2019).  

 

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

convocações de atletas e profissionais para integrar as Seleções Brasileiras de Atletismo. Tivemos as 

seguintes convocações: 01 atleta no Campeonato Mundial de Cross Country 2019; 04 atletas no 

Campeonato Mundial de Revezamentos 2019; 05 atletas no Campeonato Sul-Americano de 

Atletismo 2019; 03 atletas no Universíade de Verão 2019; 05 atletas nos Jogos Pan-Americanos 2019; 

01 atleta nos Jogos Pan-Americanos Sub-20 2019; 01 atleta no Campeonato Sul-Americano Sub-20 

2019; 08 atletas no Campeonato Mundial de Atletismo 2019; e 05 atletas no Campeonato Sul-

Americano de Atletismo Indoor 2020 (realizado em fevereiro/2020, antes da pandemia de COVID-

19). 

 

Com os recursos do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, processo SELJ nº 0938/2018 

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

andamento do trabalho: profissionais especializados (2 professores, 1 treinador, 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; taxas federativas e inscrições 

em competições; 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. Comissão técnica: 

agasalhos / bermudas / camisa pólo e camisetas dry fit). Também contamos com o serviço de 

assessoria contábil, assessoria de imprensa e gerenciamentos administrativo e financeiro.  

 

Devido a pandemia de COVID-19 e todos ajustes impostos pelas medidas de enfrentamento, não 

utilizamos a verba destinada para hospedagem de competições (uma vez que o Troféu Brasil de 
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Atletismo foi adiado, com data provável apenas para dezembro/2020, fora do prazo de execução do 

presente projeto). Parte das receitas previstas para as ações 3 (Transporte); 4 

(Hospedagem/Alimentação) e 5 (Taxas Federativas) também não foram utilizadas devido à suspensão 

das atividades presenciais. Esperávamos utilizar essas receitas quando tudo se normalizasse, mas 

infelizmente isso não ocorreu até o fim do prazo de execução desse projeto. Os custos detalhados 

estão nos formulários anexados a essa prestação final de contas e o saldo remanescente foi 

devolvido ao Fundo Especial de Despesas da Coordenadoria de Esporte e Lazer da Secretaria de 

Esportes. 

 

Em parceria com a Unimed Campinas (apoiadora da ORCAMPI desde a sua criação em 1997) 

oferecemos palestras socioeducativas mensais (até março/2020, antes da pandemia), além de 

assistência médica através de exames, testes laboratoriais e consultas, atuando de forma preventiva 

e na recuperação de eventuais diagnósticos. Sem dúvida esse é um benefício muito importante para 

os nossos atletas.  

 

Ao longo da execução do projeto fizemos algumas solicitações para o NGAP, todas deferidas e sem 

prejudicar o andamento do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, Processo SELJ nº 

0938/2018”: 

- Em 25/07/2019 solicitamos a troca de fornecedor no item 4.1 (alimentação em competições). O 

antigo fornecedor (Alex & Daiana Restaurante Ltda., CNPJ nº 10.937.997/0001-64) encerrou as suas 

atividades. Por essa razão solicitamos a troca para o fornecedor Simone Aparecida Zampieri, CNPJ: 

33.776.093/0001-08. Após autorização do NGAP demos andamento nessa troca e reiteramos que os 

objetivos, justificativas, metas e estratégias do projeto original permaneceram inalterados.   

 

- Em 18/09/2019 solicitamos um ajuste no item 4.1 (alimentação em competições) para viabilizar a 

participação de 30 atletas no Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-18, realizado em Porto 

Alegre nos dias 18 a 20/10/2019. A competição foi confirmada para esse local com pouca 

antecedência pela Confederação Brasileira de Atletismo (nos anos anteriores costumava ser realizada 

em São Paulo). Solicitamos ao NGAP usar parte da verba do projeto para custear a alimentação dos 

atletas em Porto Alegre de 18 a 20/10/2019, respeitando o valor aprovado anteriormente de R$ 

28,00 por refeição, com o fornecedor Comercial de Alimentos Quilha Ltda, CNPJ: 02.813.887/0001-
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62. Esclarecemos que todo o saldo restante para esse item 4.1 (alimentação em competições) foi 

usado como previsto anteriormente e aprovado pelo NGAP, com o fornecedor previamente 

aprovado.  

 

- Em 27/11/2019 solicitamos alteração no item 1.1 (recursos humanos – assistente social) devido ao 

pedido de desligamos da profissional Maria Aparecida Caetano Pacheco, CPF nº 282.785.908-42, RG 

nº 26.788.507, que trabalhou até 31/12/2019. Para continuar oferecendo esse importante suporte 

aos atletas e não prejudicar o andamento do projeto solicitamos a substituição dessa profissional a 

partir de 02/01/2020 para Simone Cristina da Silva, CPF: 246.931.838-65, RG: 27.084.941-5, CRESS: 

56288.  

 

- Em 17/02/2020 solicitamos uma alteração no item 1.5 (recursos humanos – treinador de atletismo) 

devido ao pedido de desligamento da profissional Aline da Silva, RG nº 45.607.291-3, CPF nº 

368.835.468-04, CREFI: 108721-G/SP, que trabalhou até 29/02/2020. Para continuar executando o 

projeto como previsto anteriormente, solicitamos a substituição dessa profissional a partir de 

02/03/2020 pelo profissional Rubens Dos Santos Junior, CPF: 308.201.518-23, RG: 32.157.816-8, 

CREF: 162815-G/SP. 

 

Com os constantes prolongamentos do isolamento social, verificamos que infelizmente não 

conseguiríamos retomar as atividades presenciais antes da data prevista para o encerramento do 

projeto. Sendo assim, em 13/05/2020 enviamos um pedido de prorrogação do prazo de execução do 

projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, Processo SELJ nº 0938/2018”. Os fatores que nos 

levaram a pedir essa prorrogação foram: não interromper os treinamentos (mesmo que online) dos 

atletas que já estão qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021; manter os beneficiados em 

atividade - mesmo que dentro de suas casas e de forma adaptada - para manter a boa condição de 

saúde dos mesmos; manter o acompanhamento social desses jovens através dos atendimentos 

online com a assistente social e manter o acompanhamento psicológico dos beneficiados através dos 

atendimentos virtuais com a psicóloga.  

 

No dia 08/07/2020 recebemos um ofício por e-mail com o deferimento dessa solicitação e 

estendemos a execução do projeto até 10/08/2020. Afirmamos que foi muito importante manter o 
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vínculo com os atletas, mesmo de forma remota, e que observamos que todos se adaptaram ao novo 

modelo de trabalho e mantiveram-se ativos fisicamente.  

 

Abaixo detalhamos as metas qualitativas e quantitativas obtidas pelo projeto “Desenvolvendo 

Talentos ORCAMPI 2018”, processo SELJ nº 0938/2018: 

 

METAS QUALITATIVAS 

META INDICADOR STATUS 

Incrementar a estrutura, 
fornecendo melhores 
recursos de treinamento e 
ofertando e conhecimento 
técnico aos treinadores. 

Sistema de certificação de 
treinadores da Federação 
Internacional de Atletismo 
(WA). 

Meta atingida. Além de incentivar a 
participação dos nossos profissionais 
em cursos promovidos pelas entidades 
responsáveis pelo atletismo (FPA, CBAt 
e WA), criamos o grupo de estudos 
ORCAMPI. A ideia dessa iniciativa foi 
promover o constante trabalho de 
reciclagem e preparação para 
atendermos nossos atletas da melhor 
forma possível. Mensalmente nossos 
profissionais e alguns convidados se 
reuniram. Em cada encontro, um 
profissional apresentou um tema, 
seguido por um debate com todo o 
grupo sobre o assunto. Dois 
professores fizeram o Curso de 
Atletismo e Valores Olímpicos (CIEVO), 
do Comitê Olímpico Brasileiro, e a 
treinadora participou do Camping de 
Levantamento de Peso promovido 
pela Confederação Brasileira de 
Atletismo. Por conta da pandemia do 
COVID-19 a Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt) suspendeu todos os 
campings na temporada de 2020. A 
CBAt promoveu semanalmente 
exposições de treinadores 
especializados por seus canais de 
mídias sociais estimulando o 
intercâmbio de informações, nas quais 
nossos atletas e treinadores 
participaram. 
 

Diminuir o número de Atendimentos fisioterápicos Meta atingida. Antes da pandemia de 
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lesões entre os 
beneficiados pelo projeto. 

mensais entre os 
beneficiados (tratamento 
preventivo e de 
recuperação). 

Covid-19, foram realizados 
atendimentos massoterapêuticos e 
fisioterápicos diários a todos os 
atletas. Essa ação contribuiu com a 
prevenção do aparecimento de lesões 
e também tratou os atletas que se 
lesionaram. A partir de março/2020 o 
massoterapeuta desenvolveu vários 
vídeos com orientações para que os 
atletas seguissem com as atividades 
em suas casas, de forma adaptada, 
respeitando as medidas de isolamento 
social.  

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

Participações de atletas e 
membros da comissão 
técnica da ORCAMPI em 
campings de treinamento e 
competições oferecidos em 
parceria com a 
Confederação Brasileira de 
Atletismo para os 
beneficiados por esse 
projeto. 

Meta atingida. Dois atletas 
participaram do Camping de 
Velocidade e Barreiras promovido pela 
Confederação Brasileira de Atletismo, 
em dezembro/2019, na cidade de 
Bragança Paulista. Por conta da 
pandemia do COVID-19 a 
Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt) suspendeu todos os campings 
na temporada de 2020. A CBAt 
promoveu semanalmente exposições 
de treinadores especializados por seus 
canais de mídias sociais estimulando o 
intercâmbio de informações, nas quais 
nossos atletas e treinadores 
participaram. 
 

Treinar e preparar um 
grupo de atletas para 
integrar equipes 
profissionais de 
treinamento e, 
consequentemente, a 
Seleção Brasileira de 
Atletismo. 

Convocações para a seleção 
brasileira nas diferentes 
categorias e competições. 

Meta atingida: 01 atleta no 
Campeonato Mundial de Cross 
Country 2019; 04 atletas no 
Campeonato Mundial de 
Revezamentos 2019; 05 atletas no 
Campeonato Sul-Americano de 
Atletismo 2019; 03 atletas no 
Universíade de Verão 2019; 05 atletas 
nos Jogos Pan-Americanos 2019; 01 
atleta nos Jogos Pan-Americanos Sub-
20 2019; 01 atleta no Campeonato Sul-
Americano Sub-20 2019; 08 atletas no 
Campeonato Mundial de Atletismo 
2019; e 05 atletas no Campeonato Sul-
Americano de Atletismo Indoor 2020. 
Cópias das convocações anexadas.  
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Elevar a ORCAMPI para o 
grupo das 10 melhores 
equipes nacionais nas 
categorias Sub-18 e Sub-
20. 

Resultado final da equipe 
nos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes Sub-18 e Sub-20, 
CBAt. 
 

Meta atingida parcialmente: 
Campeonato Brasileiro Interclubes 
Sub-18 (2019): 22º lugar na categoria 
masculina; 21º lugar na categoria 
feminina e 19º lugar no geral. 
Campeonato Brasileiro Interclubes 
Sub-20 (2019): 4º lugar na categoria 
masculina; 5º lugar na categoria 
feminina e 2º lugar no geral.  
 

 

METAS QUANTITATIVAS 

META INDICADOR STATUS 

Proporcionar a 60 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 pelo projeto. 

Meta atingida. Lista dos beneficiados 
anexada ao relatório. 

Alcançar em 2019/2020 a 
meta de convocação de 20 
a 30 atletas em 
competições nacionais nos 
campeonatos brasileiros 
de categorias Sub-18 e 
Sub-20. 

Inscrição dos atletas nas 
competições citadas. 

Meta atingida. Campeonatos 
Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-20 
(2019): 28 atletas inscritos. 
Campeonatos Brasileiros Caixa de 
Atletismo Sub-18 (2019): 25 atletas 
inscritos. Cópia das inscrições dos 
atletas realizada pela ORCAMPI 
anexada ao relatório.  

Melhorar em 2019/2020 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. 

Resultado oficial por equipes 
das competições 
mencionadas, divulgado pela 
Confederação Brasileira de 
Atletismo. 

Meta atingida parcialmente. 
Campeonato Brasileiro Interclubes 
Sub-18 (2019): 22º lugar masculino / 
21º lugar feminino e 19º geral. 
Campeonato Brasileiro Interclubes 
Sub-20 (2019): 4º lugar masculino / 5º 
lugar feminino e 2º lugar geral. 
Campeonato Estadual Adulto 2019: 1º 
lugar masculino / feminino / geral 
Jogos Regionais 2019: 1º lugar 
masculino / feminino / geral. 
Jogos Abertos 2019: Devido à 
mudança de sede, a Prefeitura 
Municipal de Campinas liberou todas 
as entidades. Dessa forma, Campinas 
não participou com a delegação 
completa.  
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Troféu Brasil de Atletismo 2019: 2º 
lugar. Devido a pandemia de COVID-19 
o calendário de competições 2020 está 
suspenso desde março/2020.  
 

 

Gostaríamos de mencionar o acompanhamento social e 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 essas atividades e em alguns casos nossa equipe (representada pela 

assistente social e psicóloga) convidou os pais ou responsáveis pelos atletas para participarem da 

conversa. Durante a pandemia mantivemos os atendimentos de forma online, através de vídeo 

chamadas.  

 

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 destacar o convênio com a Faculdade de Educação Física da UNICAMP, que 

possibilitou o acompanhamento de nossos atletas. Alguns dos beneficiados 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 feitas 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 Evandro Lázari.  
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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. Como é de conhecimento, o atendimento médico exige altos custos. Através 

do contrato firmado com a Unimed Campinas, a ORCAMPI ofereceu esse benefício aos participantes 

do núcleo de rendimento, contemplados neste projeto, que tiveram carga de treino elevada e por 

isso estiveram mais vulneráveis às lesões.  

 

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.  

 

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

objetivos propostos para o projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, processo SELJ nº 

0938/2018, foram atendidos plenamente, mesmo com as limitações impostas pela pandemia de 

COVID-19.  

 

Destacamos pontos positivos com os resultados sociais e atléticos alcançados em 2019 (inclusive com 

um atleta já qualificado para Tóquio 2021 e outros com chances reais de obterem os índices 

exigidos). A temporada 2020 foi muito diferente do que havíamos planejado devido à pandemia de 

COVID-19. Entretanto, ressaltamos a extrema capacidade cooperativa e humanitária de 

colaboradores e atletas para se adaptarem a um regime de trabalho até então impensável para 

atividades práticas desportivas, os quais, no entanto, demonstraram forte resiliência e potencial de 
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superação, se empenharam em contribuir da melhor maneira possível para a perfeita execução do 

plano de trabalho.  

 

De negativo 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, levando em consideração todas as atividades desenvolvidas pelo projeto “Desenvolvendo 

Talentos ORCAMPI 2018”, Processo SELJ nº 0938/2018” 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 duas melhores equipes do país pelo décimo ano consecutivo comprova o sucesso do 

trabalho. Seguiremos 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 do 

presente relatório do projeto “Desenvolvendo Talentos ORCAMPI 2018”, Processo SELJ nº 

0938/2018” e permanece à disposição para todo e qualquer esclarecimento porventura necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

Guilherme Pizzirani 

Presidente 

 


