
 

Campinas, 19 de julho de 2012. 

 

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

 

REF: Prestação de contas final projeto ORCAMPI – Equipe Competitiva 

Nº SLIE: 1000891-86 

Nº PROCESSO: 58701.004367/2010-65 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO – ORCAMPI, organização sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.534.214/0001-07, com sede na Rua João Simões da Fonseca, 

42, Residencial Barão do Café 4, nesta cidade de Campinas/SP, aqui representada de acordo 

com seu Estatuto Social, vem respeitosamente, perante a comissão técnica da Lei de Incentivo 

ao Esporte, apresentar o RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO, relacionado ao PROJETO 

ORCAMPI – EQUIPE COMPETITIVA, Nº SLIE: 1000891-86, Nº PROCESSO: 58701.004367/2010-

65. 

 

Executamos o projeto de 6 de junho de 2011 até 6 de julho de 2012, cumprindo com êxito o 

objetivo de contribuir com o desenvolvimento da sociedade do esporte em Campinas, 

oferecendo todo conhecimento técnico e estrutura física necessária para a consolidação dos 

atletas na modalidade, além de viabilizar a participação dos mesmos em competições.  

 

Iniciamos o projeto selecionando participantes para integrarem a equipe. Para tanto, 

desenvolvemos um material de divulgação composto por folhetos (formato 150 x 210 mm), e 

cartazetes (formato 297 x 420 mm), que foram distribuídos em eventos esportivos, torneios de 

atletismo, escolas públicas municipais e estaduais. Buscamos atender todos os interessados, 

respeitando o limite de vagas (50 beneficiados) e levando em consideração os resultados 

atléticos da temporada 2010 dos atletas.  

 

A comissão técnica da ORCAMPI buscou estabelecer contato com os professores de educação 

físicas das escolas e desenvolver uma parceria para incentivar a prática do atletismo no 

ambiente escolar e no Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR).   



Nos testes de seleção foram avaliadas as capacidades biomotoras, resistência, velocidade e 

força (corrida contínua de 600 metros e 1.000 metro para verificação de resistência; corrida de 

50 metros e 300 metros para velocidade; arremesso de peso para verificar a força de 

lançamento e salto em distância parado para checar a impulsão horizontal). 

 

Notamos ainda a consolidação da ORCAMPI como uma referência no trabalho de alto 

rendimento no atletismo. Especialmente em competições, atletas de outras equipes 

mostraram interesse em fazer parte da ORCAMPI, assim como treinadores que solicitaram a 

realização de clínicas e camping de treinamento para promover o intercâmbio de técnicas e 

experiências.  

 

Os atletas do projeto ORCAMPI – EQUIPE COMPETITIVA 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), a idade e o desenvolvimento físico de cada um. Inicialmente foi 

realizado um trabalho de força (chamado de base) para a temporada, ressaltando os 

movimentos e gestos motores básicos necessários para um bom desenvolvimento esportivo. 

Na sequência passamos para os gestos técnicos de cada grupo, visando corrigir falhas e 

aprimorar a técnica dos atletas. A frequência de treinos foi de cinco vezes na semana, das 8 às 

11 horas no período matutino e das 14 às 17 horas no período vespertino.  

 

Após consolidadas as fases de desporto geral (base) e desporto específico, os participantes 

passaram a experimentar suas aptidões e habilidades motoras em situações de competição. 

Seguindo o calendário dos órgãos responsáveis pelo atletismo brasileiro (Confederação 

Brasileira de Atletismo e Federação Paulista de Atletismo), oferecemos a oportunidade de 

participação em 24 (vinte e quatro) competições ao longo do período de execução do projeto 

ORCAMPI – EQUIPE COMPETITIVA. Vale ressaltar alguns resultados expressivos conquistados: 

- 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo (2011); 

- 3º lugar no Campeonato Estadual Adulto – feminino (2011); 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Sub 23 - masculino, vice-campeã no feminino (2011); 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Juvenil - masculino e vice-campeã no feminino (2011); 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Menor - masculino e feminino (2011); 

- 3º lugar no Campeonato Brasileiro Interclube – Juvenil (2011); 

- 3º lugar no Campeonato Interclube – Menores (2011); 

- 1º lugar nos Jogos Regionais - masculino e feminino - representando Campinas (2011); 



- 1º lugar nos Jogos Abertos do Interior – representando Campinas (2011); 

- 1º lugar dos Jogos da Juventude representando Campinas – categoria masculino (2012); 

- 2º lugar Campeonato Estadual de Atletismo Adulto – categorias feminino e masculino (2012); 

- 1º lugar Campeonato Estadual de Atletismo Juvenil – categoria masculino (2012); 

- 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo (2012); 

 

Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em 2011, a ORCAMPI teve os seguintes atletas 

convocados: Jefferson Dias Sabino: 3º lugar no salto triplo; Keila da Silva Costa: 4º lugar no 

salto triplo e 5º lugar no salto em distância; Jonathan Riekmann: 5º lugar nos 50 km de marcha 

atlética e Mahau Camargo Suguimati: 5º lugar nos 400 metros. 

 

Além disso, ao longo da temporada 2011 foram convocados: 

11 atletas – Campeonato Sulamericano - adulto 

04 atletas – Campeonato Sulamericano - juvenil 

07 atletas - Campeonato Mundial – Daegu (Coréia do Sul) 

01 atleta - Campeonato Cross Country – juvenil 

 

Ricardo D´Angelo, coordenador técnico da ORCAMPI, foi o treinador chefe da delegação 

brasileira no Campeonato Mundial e nos Jogos Panamericanos. Jacy Castilho, massagista da 

equipe, foi convocado para integrar a seleção brasileira no Campeonato Mundial, nos Jogos 

Panamericanos e Para-Panamericanos. 

 

Já na temporada 2012 foram convocados: 

02 atletas - Campeonato Sul-americano de Cross Country 

07 atletas - Campeonato Ibero Americano 

 

Mais uma vez Ricardo D´Angelo foi o treinador chefe da delegação brasileira no Campeonato 

Ibero Americano e está convocado para ocupar o mesmo cargo nos Jogos Olímpicos de 

Londres. Simone Meyer Sanches, psicóloga da ORCAMPI, também foi convocado pela 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação em Londres.  

 

Outro ponto que contribuiu para o sucesso do projeto foi o Centro Esportivo de Alto 

Rendimento (CEAR), local de realização das atividades. Fruto de uma parceria entre a 

Prefeitura Municipal de Campinas, o Governo Federal e o Ministério do Esporte, por enquanto 

o CEAR conta apenas com o Complexo de Atletismo em funcionamento, mas espera-se que em 



um futuro próximo os demais complexos estejam prontos e realizando trabalhos similares ao 

nosso com outras modalidades esportivas.  

 

O Complexo de Atletismo 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.  

 

O piso sintético foi de extrema importância para o bom andamento dos treinos, visto que 

possui boa drenagem mesmo em períodos de chuvas. Notamos uma redução no número de 

lesões dos atletas desde que as atividades começaram a ser desenvolvidas no Centro Esportivo 

de Alto Rendimento. Além disso, a qualidade dos treinos tornou-se muito mais elevada. Uma 

pista semelhante à de competições, torna o trabalho muito mais próximo da realidade à qual 

os atletas terão que passar no momento da competição. 

 

Mantivemos ao longo da execução do projeto ORCAMPI – EQUIPE COMPETITIVA o convênio 

com a Faculdade de Educação Física da Unicamp. Essa parceria possibilitou que nossos atletas 

fossem acompanhados pelo Dr. Miguel de Arruda, fisiologista da Unicamp. Também 

participamos de uma tese de doutorado sobre máxima fase estável de lactato. 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. 

 

Apesar das diversas denúncias políticas que envolveram a Prefeitura Municipal de Campinas 

ao longo de 2011, contamos com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

autorizando o uso do Centro Esportivo de Alto Rendimento. Nossos atletas representaram a 

cidade nos Jogos Regionais e Jogos Abertos.  

 

Vale ressaltar também os resultados sociais alcançados com o trabalho realizado por meio das 

atividades lúdicas e relacionadas à modalidade atletismo, como: importância do prazer na 

atividade esportiva; aumento da adesão; motivação / engajamento; criação de um estilo de 

vida saudável; criação de um ambiente de socialização; prevenção do abandono da prática 

esportiva e prevenção da especialização precoce. 



 

Entre os aspectos trabalhados destacamos: socialização, cooperação auto-estima, 

autoconfiança, noção de regras e limites, cidadania, expressão de sentimentos, 

autoconhecimento e identidade do sujeito. 

 

O serviço de assessoramento psicológico também teve importante função no desenvolvimento 

dos participantes. Foram realizadas diversas atividades grupais com temas relevantes para a 

formação dos alunos, além de atendimentos individuais (intervenções relacionadas a dois 

eixos: questões relacionadas à inserção no projeto e questões relacionadas à vida pessoal). 

Com os professores e treinador, realizamos reuniões para discussões de questões relacionadas 

ao andamento do projeto, apresentações de material teórico e discussões sobre aspectos 

relacionados ao desenvolvimento das atividades e métodos de treinamento.  

 

Graças aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) conseguimos oferecer importantes 

benefícios aos participantes do projeto ORCAMPI – EQUIPE COMPETITIVA como: auxílio 

transporte para deslocamento dos atletas em dias de treinamento; transporte para 

competições; suporte nutricional em dias de treinamento para repor as calorias gastas durante 

as atividades; alimentação em competições, taxas federativas (para inscrição de atletas em 

competições) e bolsas auxílio atleta. Esses benefícios são determinantes para a formação e 

manutenção de uma equipe competitiva, capaz de estar entre as melhores do país.  

 

Fornecemos uniformes da Organização Funilense de Atletismo graças a outro projeto da 

mesma entidade aprovado e executado pela LIE no mesmo período, garantindo assim as 

condições adequadas para a prática da atividade física. Com os rendimentos das aplicações 

bancárias, optamos por oferecer mais dias de treinamento e competições dando continuidade 

ao trabalho.  

 

Com a experiência adquirida na execução de um projeto anterior pela Lei de Incentivo ao 

Esporte, conseguimos nos organizar melhor para fazer o gerenciamento administrativo e 

financeiro, graças à contratação de uma empresa especializada. Sem dúvidas estamos 

melhorando a cada ano e isso se deve à profissionalização da LIE, aumento de empresas 

interessadas e ao brilhante trabalho desenvolvido pela equipe técnica responsável pela LIE no 

Ministério do Esporte. Pretendemos continuar utilizando os benefícios dessa legislação para 

fomentar a prática do atletismo, descobrir e lapidar jovens promessas da modalidade.  

 



Conseguimos assim atingir nossos objetivos de desenvolver um trabalho de referência, 

reconhecido pelos órgãos que regulamentam o atletismo no Brasil, oferecer conhecimento 

técnico e estrutura para a realização de treinamentos, além de proporcionar a oportunidade 

de participações em diversas competições. Também conseguimos nos manter entre as três 

melhores equipes do país, o que mostra que o trabalho vem sendo desenvolvido com êxito.  

 

Por fim, impulsionados pelos grandes eventos esportivos que o Brasil sediará em breve, 

acreditamos que o trabalho de alto rendimento funciona como uma grande vitrine para atrair 

mais praticantes de atletismo, aumentando assim a chance do país ter mais atletas de 

destaque no cenário mundial da modalidade.  

 

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

presente relatório e permanece à disposição para todo e qualquer esclarecimento porventura 

necessário. 

 

Atenciosamente, 

 

 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

Evandro Cassiano de Lázari 

Presidente 

 


