
 

Campinas, 10 de julho de 2015. 

 

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

 

REF: Prestação de contas final projeto EQUIPE COMPETITIVA ORCAMPI 2014, Processo nº 

58701.007504/2013-66; SLIE nº 1306648-04 

 

A ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO – ORCAMPI, entidade sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n.º 04.534.214/0001-07, com sede na Rua Silvino Gobbi, nº 300, casa 24, 

Parque Jambeiro – Cep: 13042-770, na 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 FINAL DO OBJETO, relacionado ao 

projeto EQUIPE COMPETITIVA ORCAMPI 2014, processo nº 58701.007504/2013-66, SLIE nº 

1306648-04. 

 

É com enorme satisfação que encerramos mais um projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte 

(LIE). Graças aos benefícios da legislação, conseguimos manter e firmar novas parcerias, 

possibilitando aprimorar nossa infraestrutura com equipamentos, uniformes, viabilizar a 

participação de nossos profissionais em cursos, aumentar o número de participantes e 

melhorar os benefícios oferecidos. Ficamos muito satisfeitos que através do esporte estamos 

contribuindo ativamente para a formação de uma nova geração saudável, disciplinada e 

comprometida. Por isso, é com muito orgulho que compartilhamos esse relatório com 

informações sobre o nosso trabalho ao longo da execução do projeto “Equipe Competitiva 

ORCAMPI 2014”, destacando nossos resultados atléticos e sociais. 

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

ATLETISMO (ORCAMPI) vem contribuindo com o desenvolvimento do atletismo na região de 

Campinas (SP). Ao longo desses 18 anos, importantes nomes do atletismo brasileiro já 

passaram pela ORCAMPI, alcançando resultados relevantes tanto nacional quanto 

internacionalmente. Dentre alguns dos atletas que já passaram pela equipe estão: Fabiana 

Murer (salto com vara); Fábio Gomes (salto com vara), Tiago Florêncio Bueno (400 metros com 

barreiras), Kleberson Davide (800 metros rasos), Luiz Alberto Cardozo (decatlo), entre outros. 

 



 

Também achamos válido destacar que a ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO já utiliza os 

benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte desde 2010 e vem acompanhando a evolução da 

legislação e o aumento do interesse pelas empresas. Para este projeto, Equipe Competitiva 

ORCAMPI 2014, captamos recursos de forma parcial com empresas do Grupo CPFL Energia 

(quarto ano consecutivo), 3M do Brasil (quinto ano consecutivo), Banco Original (pela segunda 

vez) e Matera Systems (pela segunda vez também). Levando em consideração a complexidade 

da captação de recursos, ficamos muito satisfeitos por conseguir manter importantes 

parceiros, além de retomar o vínculo com outros dois. A Lei de Incentivo ao Esporte tem sido 

fundamental para o desenvolvimento da ORCAMPI e sem esses recursos não conseguiríamos 

oferecer a atual estrutura que nos permite estar entre as três melhores equipes de atletismo 

no Brasil. 

 

Como citado acima, devido à captação parcial de recursos, readequamos o projeto e após a 

aprovação da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte demos início à execução em 

maio de 2014. Antes disso, os coordenadores da ORCAMPI traçaram o planejamento da 

entidade para as temporadas 2014/2015, visando resultados atléticos expressivos no cenário 

nacional e internacional, sem esquecer que estamos no meio de um ciclo olímpico (Rio 2016). 

 

Em seguida definimos os 60 atletas que foram beneficiados por este projeto, com idades entre 

18 e 30 anos - provenientes da Região Metropolitana de Campinas e também de outros 

estados brasileiros (lista dos beneficiados em anexo). Levando em consideração os objetivos 

do presente projeto, que é voltado para o rendimento, utilizamos os resultados atléticos da 

temporada passada, tendo como referência o ranking da Confederação Brasileira de Atletismo 

de 2013 para selecionar os beneficiados. 

 

Considerando o objetivo geral estabelecido por este projeto voltado para o rendimento, que 

reuniu um grupo de atletas adultos com resultados expressivos no atletismo, oferecendo o 

conhecimento técnico e estrutura compatíveis com esse público visando o desenvolvimento e 

melhora técnica do atletismo brasileiro e dos atletas envolvidos, as atividades foram 

executadas no Centro Esportivo de Alto Rendimento (CEAR), em Campinas. 

 

O Complexo de Atletismo do CEAR Campinas 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. 

 

Gostaríamos de ressaltar que o piso sintético é de extrema importância para o bom 

andamento dos treinos, devido à drenagem em períodos de chuvas. Desde que a ORCAMPI 

passou a utilizar o CEAR para treinos há quatro 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 enfrentam no momento da competição. 

 

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 continuamos aguardando e torcendo para que em um 

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

nosso com outras modalidades esportivas. Sem dúvida 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 algumas modalidades. Há alguns meses o CEAR voltou a ser assunto na 

mídia regional por conta do cancelamento da licitação da construção do ginásio poliesportivo, 

que estava parada há alguns anos por irregularidades no processo. O CEAR também 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, infelizmente nenhum representante 

da Prefeitura de Campinas sabe explicar o que aconteceu com o projeto e qual o status do 

mesmo.  

 



 

Por ser um projeto voltado para o rendimento, a carga horária das atividades é bastante 

extensa: de segunda a sábado no período matutino (das 7 às 11 horas) e vespertino (das 14 às 

18 horas). Os treinos aos sábados não são realizados quando coincidem com competições.  

 

Devido a alguns ajustes feitos pela Confederação Brasileira de Atletismo no calendário de 

2015, no final de março/2015 nós solicitamos prorrogação do prazo de execução em 30 dias 

para viabilizar a participação da ORCAMPI no Troféu Brasil 2015, principal competição do 

atletismo nacional. A recente inauguração da Arena Caixa (Centro de Atletismo Professor 

Oswaldo Terra), em São Bernardo do Campo (SP) transferiu diversas competições para o local, 

que conta com uma pista e estrutura excelentes. O Troféu Brasil foi uma das competições que 

teve sua data e local alterados e por essa razão solicitamos a prorrogação do prazo, que foi 

deferida pelo Ministério do Esporte.  

 

Acreditamos que cumprimos com êxito os objetivos específicos de oferecer oportunidade para 

os atletas participarem de competições municipais, estaduais, federais e até internacionais 

(lista das competições que tivemos representantes abaixo). O reconhecimento dos órgãos 

responsáveis pela modalidade, no caso a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e 

Federação Paulista de Atletismo (FPA), comprovou que somos referência no desenvolvimento 

do atletismo brasileiro, além de estarmos entre as três melhores equipe do país pelo sexto ano 

consecutivo. Pela CBAt, a ORCAMPI é reconhecida como Centro de Detecção de Novos 

Talentos. Já a FPA reconhece a ORCAMPI como Centro de Excelência Esportiva. 

 

A metodologia do projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2014 foi dividida em três fases: 

seleção de participantes (como citada acima, utilizando o ranking 2013 da CBAt); treinamentos 

e competições.  Uma vez selecionados, os sessenta 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), 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.  

 



 

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

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

oportunidade de participação em competições para análise de suas capacidades e suas 

evoluções em competições preparatórias, de verificação e alvo. Em 2014 o calendário nacional 

foi alterado por conta da realização da Copa do Mundo de Futebol, transferindo as 

competições tradicionalmente realizadas nos meses de junho e julho para o segundo 

semestre. Por exemplo o Troféu Brasil de Atletismo, principal competição do país, que em 

2014 foi realizada apenas em outubro. 

 

Tivemos atletas beneficiados pelo projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2014 nas seguintes 

competições:  

• 03/05/14: Copa do Mundo de Marcha Atlética  
• 04/05/14: Grande Prêmio Caixa São Paulo de Atletismo 
• 07/05/14: Grande Prêmio Caixa SESI de Atletismo 
• 09/05/14: Campeonatos Brasileiros Caixa de Corrida de Fundo em Pista 
• 17/05/14: Torneio FPA Adulto 
• 24/05/14: 3ª etapa Circuito Sylvio de Magalhães Padilha e Torneio FPA Juvenil 

(específicas) 
• 24/05/14: Campeonatos Mundiais de Revezamentos 
• 31/05/14: Campeonato Estadual Caixa de Juvenis 
• 14/06/14: Torneio FPA Adulto + Combinadas Adulto e Juvenil 
• 28/06/14: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Juvenis Interseleções 
• 04 a 06/07/14: Jogos Regionais 
• 16/07/14: Copa Pan-Americana de Provas Combinadas 
• 19/07/14: Torneio FPA Adulto + Combinadas  
• 22 a 27/07/14: Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil 
• 01/08/14: Campeonato Ibero-Americano de Atletismo 
• 10/08/14: Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo - Belém 
• 16/08/14: Campeonato Estadual Caixa Sub 23 
• 21/08/14: Jogos Olímpicos da Juventude 
• 23/08/14: Campeonato FPA Adulto 
• 06/09/14: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-23 Interseleções 
• 13/09/14: Copa Continental de Atletismo 
• 13/09/14: Campeonato Estadual Caixa de Adulto 
• 27/09/14: 4ª etapa do Circuito Sylvio de Magalhães Padilha 
• 03/10/14: Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub 23 
• 09 a 12/10/14: Troféu Brasil Caixa de Atletismo 
• 17/10/14: Campeonato Sul-Americano de Menores de Atletismo 
• 17/10/14: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Mirins Interclubes 
• 18/10/14: Troféu Bandeirantes 
• 06/11/14: Jogos Escolares da Juventude – 15 a 17 anos 
• 22/11/14: 7ª etapa do Circuito Estadual Descoberta de Jovens Talentos Pré-Mirim e 
Mirim 
• 29/11/14: Torneio FPA Pré-Mirim 



 

• 27/12/14: 21ª São Silvestrinha 
• 08/02/15: Copa Brasil Caixa de Cross Country 
• 21/02/15: Copa Pan-Americana de Cross Country 
• 21/02/15: Torneio de Marcha FPA 
• 28/02/15: Torneio FPA Adulto 
• 07 e 08/03/15: Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética  
• 14 e 15/03/15: 1º Campeonato Paulista – Menor, Juvenil e Adulto 
• 21/03/15: 1ª etapa Symapa  
• 21 e 22/03/15: Campeonato FPA de Marcha e Combinadas 
• 28/03/15: Campeonato Mundial de Cross Country 
• 28 e 29/03/15: 2º Campeonato Paulista – Menor, Juvenil e Adulto 
• 04 e 05/04/15: 3º Campeonato Paulista – Menor, Juvenil e Adulto 
• 10 a 12/04/15: Copa Brasil de Provas Combinadas 
• 18 e 19/04/15: 5º Campeonato Paulista – Menor, Juvenil e Adulto 
• 24 a 26/04/15: Campeonato Brasileiro Caixa de Juvenis Interclubes 
• 02 e 03/05/15: Campeonato Mundial de Revezamentos 
• 02 e 03/05/15: Campeonato FPA Menor, Juvenil e Adulto 
• 09 e 10/05/15: Copa Pan-Americana de Marcha Atlética 
• 14 a 17/05/15: Troféu Brasil Caixa de Atletismo 
• 20/05/15: 3ª etapa do Symapa 
• 23 e 24/05/15: Campeonato Estadual Caixa de Menores 
• 27/05/15: Torneio FPA Adulto 
• 30 e 31/05/15: Campeonato Sul-Americano de Juvenis 
• 06 e 07/06/15: Campeonato Estadual Caixa de Juvenis 
• 12 a 14/06/15: Copa Pan-Americana de Provas Combinadas 
• 12 a 14/06/15: Campeonato Sul-Americano de Adultos 
• 13 e 14/06/15: Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo de Menores Interseleções 
 

 

Dentre as principais conquistas atléticas da equipe ORCAMPI no período, podemos destacar:  

- 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015); 

- 2º lugar na categoria masculino no Troféu Brasil de Atletismo (pela primeira vez em 2015); 

- Equipe Tetracampeã do Campeonato Brasileiro Interclubes de Juvenis (2012, 2013, 2014 e 

2015); 

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

(2014 e 2015); 

- 1º lugar no Campeonato Estadual de Atletismo Sub-23 (2014); 

- Mateus Daniel Adão de Sá: 3º lugar no Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil 2014 (salto 

triplo); 

- Solonei da Silva: campeão da Meia Maratona de São Paulo e da Meia Maratona de Campinas. 

- Centro de Formação de Talentos, reconhecido pela Federação Paulista de Atletismo (FPA) e 

Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). 



 

 

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 teve entre 15 a 20% dos atletas convocados pela Confederação Brasileira 

de Atletismo: 

03 atletas - Campeonato Sul-Americano de Cross Country (2014); 

09 atletas – Jogos Sul-Americanos de Atletismo Adulto (2014); 

01 atleta – Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética (2014); 

02 atletas – Copa do Mundo de Marcha Atlética (2014); 

02 atletas – Seletiva Sul-Americana do Jogos Olímpicos da Juventude (2014); 

03 atletas – Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil (2014); 

01 atleta - Copa Pan-Americana de Provas Combinadas (2014); 

11 atletas - Campeonato Ibero-Americano de Atletismo (2014); 

01 atleta – Copa Continental de Atletismo (2014); 

12 atletas – Campeonato Sul-Americano Sub 23 (2014); 

03 atletas – Campeonato Sul-Americano de Menores (2014); 

01 atleta - Festival Desportivo Pan-Americano (2014); 

01 atleta - Jogos Olímpicos da Juventude (2014); 

03 atletas – Copa Pan-Americana de Cross Country (2015); 

02 atletas – Campeonato Mundial de Cross Country (2015); 

01 atleta – Copa Pan-Americana de Marcha Atlética (2015); 

03 atletas - Campeonato Mundial de Revezamentos (2015); 

09 atletas – Campeonato Sul-Americano Juvenil (2015); 

10 atletas – Campeonato Sul-Americano Adulto (2015); 

 

Comissão Técnica 

Ricardo D´Angelo: Treinador chefe no Campeonato Mundial de Revezamentos (2014 e 2015); 

treinador no Campeonato Ibero-Americano (2014). 

Evandro Lázari: Treinador chefe no Campeonato Sul-Americano Sub-23 (2014); Treinador no 

Campeonato Mundial de Revezamentos (2014 e 2015). 

Nelio Moura: Treinador no Campeonato Sul-Americano Sub-23 (2014); treinador no 

Campeonato Ibero-Americano (2014), treinador no Campeonato Sul-Americano Adulto (2015).  



 

Lázaro Velázquez: Treinador chefe na Seletiva Sul-Americana dos Jogos Olímpicos da 

Juventude. 

Alex Lopes: Treinador na Seletiva Sul-Americana dos Jogos Olímpicos da Juventude (2014); 

treinador na Copa Pan-Americana de Cross Country (2015); treinador no Campeonato Mundial 

de Cross Country (2015) e treinador no Campeonato Sul-Americano Juvenil (2015). 

José Vicente dos Santos Filho: treinador no Campeonato Sul-Americano Juvenil (2015). 

Simone Sanches: Psicóloga no Campeonato Mundial de Revezamentos (2014 e 2015); 

psicóloga no Campeonato Ibero-Americano (2014). 

Vitor Stefanini: Fisioterapeuta no Campeonato Mundial de Revezamentos (2014 e 2015); 

fisioterapeuta no Campeonato Ibero- Americano (2014); fisioterapeuta na Copa Pan-

Americana de Provas Combinadas (2014) e fisioterapeuta no Campeonato Sul-Americano 

Juvenil (2015). 

 

Com os recursos deste projeto pudemos oferecer importantes benefícios aos participantes: 

profissionais especializados e certificados pela Federação Internacional de Atletismo (5 

treinadores e 1 psicólogo esportivo); encargos trabalhistas decorrentes das contratações dos 

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

(fretamento de ônibus para viagens até 300 km e até 1.000 km); suporte nutricional para 

treinamentos; alimentação em competições; hospedagem em competições (ainda não usado); 

inscrições em competições e taxas da Federação Paulista de Atletismo; uniformes para atletas 

e comissão técnica (agasalhos/bermuda de lycra/bermuda de passeio/bonés/ calça de lycra/ 

camisa pólo/ camisetas dry fit/ regatas de competição/ shorts/ sunga/ top de lycra). 

 

Como sempre fazemos, antes de produzir os uniformes enviamos os layouts para aprovação 

do Ministério do Esporte. Recebemos algumas orientações sobre o uso dos logotipos, por 

conta de 2014 ter sido um ano com eleições. A princípio não deveríamos usar a marca do 

Governo Federal. Depois de alguns dias, recebemos um novo e-mail do departamento 

responsável solicitando que todos os logotipos (Governo Federal, Ministério do Esporte e Lei 

de Incentivo ao Esporte) fossem retirados. Acatamos a orientação e retiramos todos esses 

logotipos do uniforme que produzimos em 2014. Achamos importante salientar que essa 

indefinição atrasou um pouco a produção dos uniformes do projeto, mas entendemos que 

trata-se de uma exceção já que em anos anteriores a aprovação dos layouts sempre ocorreu 

de forma rápida e eficiente.  



 

 

Também utilizamos os recursos deste projeto para pagamento de bolsas auxílio atleta, de 

acordo com os critérios descritos abaixo: 

 

Bolsa auxílio atleta Nível 1 
Quantidade: 6 unidades 
Duração: 12 meses 
Valor unitário mensal R$ 2.500,00 
Critérios: atletas adultos (acima de 19 anos) que tenham participado de competição no 
ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa tendo: 
- participado do Campeonato Mundial de 2013; 
- obtido em 31 de dezembro de 2013 a colocação de 1º a 3º lugar no ranking nacional 
em prova individual. 

 
Bolsa auxílio atleta Nível 2 
Quantidade: 10 unidades 
Duração: 12 meses 
Valor unitário mensal R$ 1.500,00 
Critérios: atletas adultos (acima de 19 anos) que tenham participado de competição no 
ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa tendo: 
- obtido a colocação de 1º a 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo 2013; 
- obtido de 1º a 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de 2013; 
- obtido em 31 de dezembro de 2013 a colocação de 4º a 6º lugar no ranking nacional 
em prova individual. 

 
Bolsa auxílio atleta – Nível 3  
Quantidade: 12 unidades 
Duração: 12 meses 
Valor unitário mensal R$ 1.000,00 
Critérios: atletas adultos (acima de 19 anos) que tenham participado de competição no 
ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa tendo: 
- obtido em 31 de dezembro de 2013 a colocação de 7º a 12º lugar no ranking 
nacional. 

 
Bolsa auxílio atleta Nível 4 
Quantidade: 15 unidades 
Duração: 12 meses 
Valor unitário mensal R$ 800,00 
Critérios: atletas adultos (acima de 19 anos) que tenham participado de competição no 
ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa tendo: 
- obtido em 31 de dezembro de 2013 a colocação de 13º a 20º lugar no ranking 
nacional. 

 
Bolsa auxílio atleta Nível 5 
Quantidade: 15 unidades 
Duração: 12 meses 
Valor unitário mensal R$ 600,00 



 

Critérios: atletas adultos (acima de 19 anos) que tenham participado de competição no 
ano imediatamente anterior àquele em que está pleiteando a bolsa tendo: 
- obtido em 31 de dezembro de 2013 a colocação de 21º a 30º lugar no ranking 
nacional. 

 
Como citado anteriormente, no final de março/2015 solicitamos prorrogação do prazo de 

execução em 30 dias. Utilizamos os rendimentos das aplicações para continuar oferecendo os 

itens necessários para a execução do projeto, sem prejudicar seu bom andamento. Sendo 

assim, os rendimentos foram gastos em: 

- Ação 1, itens 1.1 e 1.2 - pagamento dos recursos humanos da atividade fim e encargos 

trabalhistas decorrentes dessas contratações, indispensáveis para a continuidade dos 

treinamentos e acompanhamento em competições nos 30 dias adicionais do projeto após 

aprovação da solicitação da prorrogação do prazo de execução ser aprovado pela Comissão 

Técnica da LIE; 

- Ação 2, itens 2.1, 2.2 e 2.3 - auxílio transporte para treinamentos e transporte para 

competições: fornecemos passes para viabilizar a locomoção dos atletas até o local dos 

treinamentos durante os 30 dias adicionais do projeto. Também aumentamos o número de 

competições que os beneficiados por esse projeto participaram, inclusive o Troféu Brasil de 

Atletismo 2015 (principal competição do calendário nacional do atletismo); 

- Ação 3, itens 3.1, 3.2 e 3.3 - hospedagem e alimentação: com a prorrogação da execução do 

projeto, fornecemos mais suporte nutricional após os treinamentos, alimentação e 

hospedagem em competições, para atender a demanda adicional com o aumento do número 

de competições que participamos; 

- Ação 4, itens 4.1 e 4.3 – taxas/inscrições: com o aumento do número de competições, 

consequentemente tivemos que arcar com os custos de inscrições dos atletas nas mesmas, 

bem como com a mensalidade da Federação Paulista de Atletismo, entidade responsável pela 

organização dos eventos; 

- Ação 5 – uniformes: o constante uso dos uniformes produzidos anteriormente causaram um 

desgaste natural das peças. Para que todos atletas pudessem participar das competições 

adicionais, especial do Troféu Brasil de Atletismo – principal competição nacional – com o 

uniforme correto e adequado, produzimos mais algumas peças utilizando recursos dos 

rendimentos das aplicações. 

 

 

 



 

 

Com recursos próprios (não provenientes da LIE), viabilizamos o pagamento do fisioterapeuta, 

massoterapeuta e coordenadores, garantindo assim toda estrutura, conforto e segurança 

necessários para o bom desenvolvimento das atividades propostas por este projeto.  

 

Achamos importante ressaltar o acompanhamento psicológico que oferecemos 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.  

 

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

de treinadores. Nesses encontros, realizamos apresentações de material teórico e discutimos 

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

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

dos nossos atletas.  

 

Também gostaríamos de 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. 

 

Através do convênio com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) de Campinas, 

representamos a cidade nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos do Interior. Em 

contrapartida, a SMEL cede o Centro Esportivo de Alto Rendimento para utilização em nossos 

treinamentos.  

 

Gostaríamos de mencionar os novos formulários disponibilizados pela Lei de Incentivo (tanto 

para readequação do projeto; cronogramas antes do início da execução e para a prestação 

parcial de contas). Notamos que os documentos estão mais completos e com orientações 

importantes para o preenchimento, facilitando assim todo o processo e contribuindo para o 

crescimento dos projetos beneficiados pela Lei de Incentivo ao Esporte.  

 

 



 

 

Metas qualitativas projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2014  

Previsto Realizado 

Melhorar a infraestrutura, com 
equipamentos e materiais especializados, 
fornecendo melhores recursos de 
treinamento e ofertando conhecimento aos 
treinadores; 
 

Implantação e compra de equipamentos para 
a sala de fisioterapia no local de execução do 
projeto; Participação de dois treinadores no 
Curso de Esporte de Alto Rendimento, 
promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro 
através da Academia Brasileira de 
Treinadores; Participação de treinadores em 
cursos oferecidos pela Confederação 
Brasileira de Atletismo. 

Diminuir o número de lesões e acelerar o 
processo de tratamento em caso de lesões já 
ocorridas; 

Atendimentos fisioterápicos (com e sem 
equipamentos) no local de execução do 
projeto, sessões de massoterapia para 
prevenir e recuperar lesões. Tivemos redução 
de 10% no número de atendimentos em 
relação à temporada anterior.  

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); 

Participação de dois treinadores no Curso de 
Esporte de Alto Rendimento, promovido pelo 
Comitê Olímpico Brasileiro através da 
Academia Brasileira de Treinadores.  

Elevar o número de atletas em competições 
de nível nacional e internacional; 

Com o resultado do treinamento orientado, 
alguns atletas obtiveram índices para 
representar o Brasil em competições: 
03 atletas - Campeonato Sul-Americano de 
Cross Country (2014); 
09 atletas – Jogos Sul-Americanos de 
Atletismo Adulto (2014); 
01 atleta – Campeonato Sul-Americano de 
Marcha Atlética (2014); 
02 atletas – Copa do Mundo de Marcha 
Atlética (2014); 
02 atletas – Seletiva Sul-Americana do Jogos 
Olímpicos da Juventude (2014); 
03 atletas – Campeonato Mundial de 
Atletismo Juvenil (2014); 
01 atleta - Copa Pan-Americana de Provas 
Combinadas (2014); 
11 atletas - Campeonato Ibero-Americano de 
Atletismo (2014); 
01 atleta – Copa Continental de Atletismo 
(2014); 
12 atletas – Campeonato Sul-Americano Sub 
23 (2014); 
03 atletas – Campeonato Sul-Americano de 



 

Menores (2014); 
01 atleta - Festival Desportivo Pan-Americano 
(2014); 
01 atleta - Jogos Olímpicos da Juventude 
(2014); 
03 atletas – Copa Pan-Americana de Cross 
Country (2015); 
02 atletas – Campeonato Mundial de Cross 
Country (2015); 
01 atleta – Copa Pan-Americana de Marcha 
Atlética (2015); 
03 atletas - Campeonato Mundial de 
Revezamentos (2015); 
09 atletas – Campeonato Sul-Americano 
Juvenil (2015); 
10 atletas – Campeonato Sul-Americano 
Adulto (2015); 

Fazer com que a Orcampi fique entre as três 
melhores equipes do País; 
 

Pelo sexto ano consecutivo, em 2015 a 
ORCAMPI foi a terceira melhor equipe no 
Troféu Brasil de Atletismo. Cópia de matéria 
do site da CBAt em anexo para comprovação 
do resultado.  

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

Ao longo da execução do projeto Equipe 
Competitiva ORCAMPI 2014 tivemos atletas e 
membros da comissão técnica convocados 
para integrar as seleções brasileiras nas 
seguintes competições:  
03 atletas - Campeonato Sul-Americano de 
Cross Country (2014); 
09 atletas – Jogos Sul-Americanos de 
Atletismo Adulto (2014); 
01 atleta – Campeonato Sul-Americano de 
Marcha Atlética (2014); 
02 atletas – Copa do Mundo de Marcha 
Atlética (2014); 
02 atletas – Seletiva Sul-Americana do Jogos 
Olímpicos da Juventude (2014); 
03 atletas – Campeonato Mundial de 
Atletismo Juvenil (2014); 
01 atleta - Copa Pan-Americana de Provas 
Combinadas (2014); 
11 atletas - Campeonato Ibero-Americano de 
Atletismo (2014); 
01 atleta – Copa Continental de Atletismo 
(2014); 
12 atletas – Campeonato Sul-Americano Sub 
23 (2014); 
03 atletas – Campeonato Sul-Americano de 
Menores (2014); 



 

01 atleta - Festival Desportivo Pan-Americano 
(2014); 
01 atleta - Jogos Olímpicos da Juventude 
(2014); 
03 atletas – Copa Pan-Americana de Cross 
Country (2015); 
02 atletas – Campeonato Mundial de Cross 
Country (2015); 
01 atleta – Copa Pan-Americana de Marcha 
Atlética (2015); 
03 atletas - Campeonato Mundial de 
Revezamentos (2015); 
09 atletas – Campeonato Sul-Americano 
Juvenil (2015); 
10 atletas – Campeonato Sul-Americano 
Adulto (2015); 
Membros da comissão técnica da ORCAMPI: 
Ricardo D´Angelo: Treinador chefe no 
Campeonato Mundial de Revezamentos 
(2014 e 2015); treinador no Campeonato 
Ibero-Americano (2014). 
Evandro Lázari: Treinador chefe no 
Campeonato Sul-Americano Sub-23 (2014); 
Treinador no Campeonato Mundial de 
Revezamentos (2014 e 2015). 
Nelio Moura: Treinador no Campeonato Sul-
Americano Sub-23 (2014); treinador no 
Campeonato Ibero-Americano (2014), 
treinador no Campeonato Sul-Americano 
Adulto (2015).  
Lázaro Velázquez: Treinador chefe na Seletiva 
Sul-Americana dos Jogos Olímpicos da 
Juventude. 
Alex Lopes: Treinador na Seletiva Sul-
Americana dos Jogos Olímpicos da Juventude 
(2014); treinador na Copa Pan-Americana de 
Cross Country (2015); treinador no 
Campeonato Mundial de Cross Country 
(2015) e treinador no Campeonato Sul-
Americano Juvenil (2015). 
José Vicente dos Santos Filho: treinador no 
Campeonato Sul-Americano Juvenil (2015). 
Simone Sanches: Psicóloga no Campeonato 
Mundial de Revezamentos (2014 e 2015); 
psicóloga no Campeonato Ibero-Americano 
(2014). 
Vitor Stefanini: Fisioterapeuta no 
Campeonato Mundial de Revezamentos 
(2014 e 2015); fisioterapeuta no Campeonato 



 

Ibero- Americano (2014); fisioterapeuta na 
Copa Pan-Americana de Provas Combinadas 
(2014) e fisioterapeuta no Campeonato Sul-
Americano Juvenil (2015). 

Firmar a Orcampi como referência de 
desenvolvimento do atletismo; 

Entidade reconhecida como Centro de 
Detecção de Novos Talentos pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e 
Centro de Excelência Esportiva pela 
Federação Paulista de Atletismo (FPA). 

Continuar com o trabalho de revelação de 
talentos para manter a hegemonia brasileira 
nas competições Sul-Americanas da 
modalidade. 

Entidade reconhecida como Centro de 
Detecção de Novos Talentos pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e 
Centro de Excelência Esportiva pela 
Federação Paulista de Atletismo (FPA). 

 

Metas quantitativas projeto Equipe Competitiva ORCAMPI 2014 

Previsto Realizado 

Proporcionar a 60 atletas a rotina de treino 
da modalidade atletismo durante todo ano, 
integrando a equipe da ORCAMPI ao longo da 
execução do projeto; 

60 atletas beneficiados pelos recursos deste 
projeto, lista em anexo. 

Manter a equipe ORCAMPI como uma das 
principais equipes do Brasil 

Pelo sexto ano consecutivo, em 2015 a 
ORCAMPI foi a terceira melhor equipe no 
Troféu Brasil de Atletismo. Entidade 
reconhecida como Centro de Detecção de 
Novos Talentos pela Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) e Centro de Excelência 
Esportiva pela Federação Paulista de 
Atletismo (FPA). Cópia de matéria do site da 
CBAt em anexo. 

Proporcionar que os atletas de destaque 
mantenham suas condições de trabalho para 
integrar as Seleções Brasileiras a que forem 
convocados. 

Ao longo da execução do projeto Equipe 
Competitiva ORCAMPI 2014 tivemos atletas e 
membros da comissão técnica convocados 
para integrar as seleções brasileiras nas 
seguintes competições:  
03 atletas - Campeonato Sul-Americano de 
Cross Country (2014); 
09 atletas – Jogos Sul-Americanos de 
Atletismo Adulto (2014); 
01 atleta – Campeonato Sul-Americano de 
Marcha Atlética (2014); 
02 atletas – Copa do Mundo de Marcha 
Atlética (2014); 
02 atletas – Seletiva Sul-Americana do Jogos 
Olímpicos da Juventude (2014); 
03 atletas – Campeonato Mundial de 
Atletismo Juvenil (2014); 



 

01 atleta - Copa Pan-Americana de Provas 
Combinadas (2014); 
11 atletas - Campeonato Ibero-Americano de 
Atletismo (2014); 
01 atleta – Copa Continental de Atletismo 
(2014); 
12 atletas – Campeonato Sul-Americano Sub 
23 (2014); 
03 atletas – Campeonato Sul-Americano de 
Menores (2014); 
01 atleta - Festival Desportivo Pan-Americano 
(2014); 
01 atleta - Jogos Olímpicos da Juventude 
(2014); 
03 atletas – Copa Pan-Americana de Cross 
Country (2015); 
02 atletas – Campeonato Mundial de Cross 
Country (2015); 
01 atleta – Copa Pan-Americana de Marcha 
Atlética (2015); 
03 atletas - Campeonato Mundial de 
Revezamentos (2015); 
09 atletas – Campeonato Sul-Americano 
Juvenil (2015); 
10 atletas – Campeonato Sul-Americano 
Adulto (2015); 

Alcançar em 2014 a meta de convocação de 
30 a 40 atletas em competições nacionais nos 
campeonatos brasileiros de categorias de 
Juvenis e Sub-23; 

Campeonato Brasileiro Juvenil Interseleções: 
16 atletas (12 masculino e 4 feminino)  
Campeonato Brasileiro Juvenil Interclubes: 31 
atletas (18 masculino e 13 feminino)  
Campeonato Brasileiro Sub 23 Interseleções: 
16 atletas (9 masculino e 7 feminino). 
Total de atletas: 63 = meta atingida. 

Meta para convocações em 2014 de pelo 
menos um atleta no Campeonato Mundial 
Juvenil, 3 atletas no Campeonato Ibero 
Americano de 2014, e 1 atleta no 
Campeonato Mundial Indoor de Adultos. 

03 atletas no Campeonato Mundial Juvenil 
2014 = meta atingida; 
11 atletas no Campeonato Ibero Americano 
de 2014 = meta atingida; 
01 atleta no Campeonato Mundial Indoor de 
Adultos = meta não atingida. 

- Melhorar em 2014 pelo menos uma posição 
na classificação final nos campeonatos 
mencionados a seguir: 
1º lugar no Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Juvenis (manter a posição); 
2º lugar no Campeonato Estadual de Adulto 
(manter a posição); 
2º lugar nos Jogos Regionais; 
3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo 
Categoria Adulto. 

1º lugar no Campeonato Brasileiro 
Interclubes de Juvenis (manter a posição) = 
meta atingida; 
2º lugar no Campeonato Estadual de Adulto 
(manter a posição) = meta atingida; 
2º lugar nos Jogos Regionais = 1º lugar nas 
categorias masculino e feminino em 2014 = 
meta atingida; 
3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo 
Categoria Adulto = meta atingida. 



 

 

Levando em consideração todas as atividades executadas no projeto Equipe Competitiva 

ORCAMPI 2014, 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 sexto ano consecutivo comprova que o trabalho vem 

sendo desenvolvido com êxito.  

 

Por fim, impulsionados pelos Jogos Olímpicos que o Brasil sediará em 2016, 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 para que possa dar continuidade à execução do projeto Equipe Competitiva 

ORCAMPI 2014  e permanece à disposição para todo e qualquer esclarecimento porventura 

necessário. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

Evandro Cassiano de Lázari 

Presidente 

 


