
 

Campinas, 31 de maio de 2012. 

 

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

 

REF: Relatório de cumprimento do objeto – prestação final PROJETO EQUIPE ORCAMPI – 

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 

Nº SLIE: 1000926-40 

Nº PROCESSO: 58701.004403/2010-91 

 

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, na cidade de Campinas/SP, aqui representada de acordo com 

seu Estatuto Social, vem respeitosamente apresentar o RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO 

OBJETO, relacionado ao PROJETO EQUIPE ORCAMPI - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, Nº SLIE: 

1000926-40, Nº PROCESSO: 58701.004403/2010-91. 

 

Executamos o projeto 1º de abril de 2011 até 7 de maio de 2012, cumprindo com êxito os 

objetivos de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e do esporte em Campinas e 

região por meio da prática do atletismo. Além de despertar e incentivar as crianças (categorias 

de base) a praticarem atividades físicas orientadas, verificamos um aumento do número de 

praticantes da modalidade, oferecendo estrutura necessária para o treinamento e 

consolidação no esporte aos atletas que mostraram aptidão (equipe competitiva). 

 

Com a experiência adquirida durante a elaboração, aprovação e captação de recursos 

execução de outro projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte, segmentamos nossos projetos em 

três linhas de atuação: categorias de base, equipe competitiva e um que atendesse todos esses 

atletas oferecendo uniformes e equipamentos necessários para a prática do atletismo e, 

consequentemente, para a boa execução dos trabalhos da Organização Funilense de 

Atletismo.  

 



Assim sendo, este projeto Equipe ORCAMPI – Uniformes e Equipamentos beneficiou 150 

participantes, sendo 100 atletas das categorias de base e 50 da equipe competitiva. Nosso 

trabalho se baseou em três etapas: seleção de novos participantes, treinamentos e 

competições.  

 

Para encontrar novos interessados em praticar atletismo, nossos profissionais (treinadores, 

professores, e psicóloga) estreitaram ainda mais o contato com as escolas públicas de 

Campinas e região. Distribuímos folhetos e cartazes para os professores de educação física das 

escolas públicas municipais e estaduais, que atuam como multiplicadores da informação nas 

comunidades em que estão inseridos. Ao longo do ano de 2011 convidamos diversas escolas 

para conhecerem o local de desenvolvimento das nossas atividades. Durante essas visitas, 

promovemos festivais de atletismo como ferramenta para seleção de novos talentos, dando 

encaminhamento aos que se mostraram interessados pela modalidade. Durante os testes, 

foram avaliadas as capacidades biomotoras, resistência, velocidade e força (corrida contínua 

de 600 metros e 1.000 metros 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). Além desse trabalho ativo para selecionar 

novos talentos, também recebemos muitos irmãos, primos ou amigos de atletas que já 

integram ou integraram o projeto, que foi fundado em 1997. Também recebemos muitos 

integrantes das comunidades próximas ao local de execução do projeto – Centro Esportivo de 

Alto Rendimento Campinas.  

 

O único pré-requisito para ingressar no projeto que estabelecemos é a comprovação de 

matrícula, frequência e notas escolares. Assim, os integrantes participaram das atividades no 

contra-turno da escola ou faculdade. No período matutino realizamos atividades das 8h30 às 

11 horas e no vespertino das 14h30 às 17 horas. 

 

Os treinamentos da ORCAMPI dividiram o núcleo de iniciação (escolinha) e os grupos de 

treinamento (equipe competitiva), respeitando a faixa etária e o desenvolvimento físico de 

cada um participante. Para o núcleo de iniciação foram ensinados todos os movimentos e 

gestos motores básicos necessários para um bom desenvolvimento esportivo e na sequência 

passamos para os gestos técnicos de cada uma das provas de atletismo (corrida de velocidade, 

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

sempre de maneira lúdica e sem a cobrança de resultados. A frequência de treinos variou de 

três a quatro vezes na semana, levando em consideração o desenvolvimento de cada 



integrante e a orientação dos professores e treinador.  Já os grupos de treinamento realizaram 

uma fase de preparação para a temporada de competições, passando por períodos de 

treinamento geral e gradativamente para atividades mais específicas ao longo da temporada, 

chegando ao período de competições. Os grupos estão divididos de acordo com as 

especialidades do atletismo (corrida de velocidade, corrida com barreiras, revezamento, 

corrida de resistência, salto, arremesso e lançamento) e cada um conta com um treinador 

especializado para coordenar as atividades. 

 

Seguindo os calendários da Federação Paulista de Atletismo e Confederação Brasileira de 

Atletismo, nossos atletas participaram de competições para analisarmos suas capacidades e 

evoluções. As oportunidades de participação em competições foram oferecidas para torneios 

municipais, regionais, estaduais e até internacionais, quando convocados para representar o 

Brasil nas competições da modalidade.  

 

Aproveitamos para ressaltar alguns resultados expressivos conquistados pela ORCAMPI no 

período: 

- 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo 

- 3º lugar no Campeonato Estadual Adulto - feminino 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Sub 23 - masculino, vice-campeã no feminino 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Juvenil - masculino e vice-campeã no feminino 

- 1º lugar no Campeonato Estadual Menor - masculino e feminino 

- 3º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes - Juvenil 

- 3º lugar no Campeonato Interclube - Menores 

- 1º lugar nos Jogos Regionais - masculino e feminino - representando Campinas 

- 1º lugar nos Jogos Abertos do Interior – representando Campinas 

- equipe paulista que mais atletas cedeu para o campeonato brasileiro de juvenis 

interseleções; 

 

Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara destacamos os seguintes atletas: 

- 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 

- Mahau Camargo Suguimati: 5º lugar nos 400 metros com barreiras 

 



Ao longo de 2011, ressaltamos as seguintes convocações de atletas e profissionais para 

integrar as seleções brasileiras:  

07 atletas – Jogos Panamericanos de Guadalajara  

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 – treinador chefe da delegação brasileira no Campeonato Mundial e nos 

Jogos Pan-Americanos. 

Jacy Castilho – massagista convocado para integrar a seleção brasileira no Campeonato 

Mundial, nos Jogos Pan-Americanos e Para-Panamericanos 

 
Outro ponto que gostaríamos de ressaltar pela contribuição dado ao êxito do projeto foi a 

utilização do 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. Nas 

décadas passadas, esta região foi ocupada por imigrantes de outros estados brasileiros e 

marcada por um crescimento desordenado. Isso resultou em bairros grandes sem condições 

básicas de saneamento, educação, iluminação, limpeza. Hoje a situação já melhorou, mas 

ainda tem muito a ser feito. A realização de um projeto esportivo-social nessa região 

proporcionou novas possibilidades para as crianças e adolescentes da comunidade e foi muito 

elogiado pelos pais.  

 

O Complexo de Atletismo do CEAR 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 no trabalho muito mais próximo da realidade à qual 

os atletas terão que passar no momento da competição. 

 

Mantivemos ao longo da execução do projeto EQUIPE ORCAMPI – UNIFORMES E 

EQUIPAMENTOS 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. Em contrapartida, nossos atletas 

representaram a cidade nos Jogos Regionais e Jogos Abertos.  

 

Gostaríamos de destacar 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 (educação; hábitos de vida saudável; convivência social; valores; respeito 

às regras; trabalho em equipe – cooperação; sentimentos em comum em treinamentos e 

competições; habilidades psicológicas em treinos e competições), 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. Finalizando o trabalho da psicóloga, também foram 

realizadas reuniões de pais para esclarecimentos sobre o projeto, acompanhamento sobre 

casos específicos e interação com as famílias.  

 

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

equipamentos necessários para os treinamentos e trabalho de fortalecimento muscular e 

recuperação de lesões. Para cada atleta disponibilizamos um kit de uniforme composto por: 

agasalho; bermuda de lycra; boné; calça de lycra; camisetas; mochila; meias; camisetas 

regatas; shorts; top de lycra e tênis. Para a comissão técnica oferecemos um kit com: agasalho; 

camisa pólo (para ser usada em competições); camisetas e shorts. 

 

Dentre os equipamentos adquiridos com recursos do projeto EQUIPE ORCAMPI – UNIFORMES 

E EQUIPAMENTOS estão: anilhas (2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg); banco supino com 

suporte; barra; barra aguiada para agachamentos; barras (8 kg e 10 kg); barrar olímpicas; cross 

over; hastes de apoio para agachamentos; leg press 180º; leg press 45º; máquina 

adutora/abdutora; máquina extensora; máquina flexora; máquina para panturrilha; roldana 

superior e sarrafo oficial para salto em altura.  

 

Todos esses itens foram determinantes para a boa execução do trabalho e conquista dos 

objetivos traçados na elaboração dos projetos. Com os rendimentos das aplicações bancárias, 

optamos por comprar mais equipamentos, visto que a Organização Funilense de Atletismo já 

possui novos projetos aprovados e em execução pela Lei de Incentivo ao Esporte, garantindo 

assim a continuidade das atividades e utilização dos materiais adquiridos. Foram eles: sarrafo 

oficial para salto em altura (material constantemente exposto às mudanças climáticas e por 

isso sempre desgastado. As duas unidades que compramos com recursos dos rendimentos 

estão sendo usadas apenas em competições para garantir que durem mais); hastes de apoio 

para agachamento (2 unidades) e barras de 8 kg (4 unidades).  

 

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

Esporte, conseguimos nos organizar melhor para remunerar uma empresa especializada que 

nos ajudou na captação de recursos. 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 atingir cada vez mais interessados, 



fomentando a prática esportiva orientada e oferecendo uma possibilidade de inclusão e 

transformação social para jovens provenientes de bairros periféricos.  

 

Por fim, acreditamos que estamos contribuindo para a transformação do esporte de Campinas 

e região, proporcionando as condições ideiais para a descoberta e lapidação de novos talentos 

da modalidade. Além disso, estamos atingindo cada vez mais interessados, utilizando o 

atletismo como um meio educador e socializador e ainda contribuir com o desenvolvimento de 

potenciais atletas de alto nível.  

 

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 

 


