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HISTÓRICO

Desde 1997, a Organização Funilense de Atletismo vem contribuindo com o desenvolvimento do atletismo na região de 

Campinas (SP). Desde o início, importantes nomes do atletismo brasileiro já passaram pela Orcampi, alcançando resultados 

relevantes tanto nacional quanto internacionalmente. Entre alguns dos atletas que já passaram pela Orcampi estão: Fabiana 

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

(salto triplo), Roberto Ricieri Morgon (decatlo), João Augusto Stingelin (10.000 metros), Zenaide Vieira (3.000 metros com 

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

A entidade disponibiliza toda estrutura necessária para a iniciação e desenvolvimento na modalidade. Os atletas que integram 

a equipe competitiva da ORCAMPI participam de diversas competições, respeitando os calendários da Confederação Brasileira 

de Atletismo e da Federação Paulista de Atletismo. Muitos conquistam os índices necessários para representar o Brasil em 

competições internacionais, comprovando assim a força do trabalho desenvolvido pela ORCAMPI. Atualmente a equipe é 

a terceira colocada no Troféu Brasil de Atletismo, principal competição da modalidade e que corresponde ao Campeonato 

Brasileiro da categoria adulta. 



OBJETIVO

Por meio da prática do atletismo, contribuímos para o desenvolvimento da sociedade e do esporte em Campinas. Oferecemos 

a estrutura necessária para que o treinamento e consolidação dos atletas na modalidade, em competições nacionais e 

internacionais.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Oferecer oportunidades aos atletas de participar de campeonatos representativos nas esferas municipais, estaduais, 

federais e até internacionais;

- Organizar as equipes de treinamento e competição (rendimento);

- Firmar a Orcampi como referência de desenvolvimento do atletismo;

- Oferecer atividades sócio-educativas para os participantes e trabalhar princípios necessários para a formação intelectual 

dos atletas envolvidos;

- Fazer com que a Orcampi fique entre as três melhores equipes do Brasil.



TREINAMENTO

Desenvolvimento de atividades: No início do projeto os atletas realizaram a fase de preparação, passando por períodos 

de treinamento geral e gradativamente para treinamentos mais específicos ao longo da temporada, chegando ao período 

de competições. Os grupos foram 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. 



TREINAMENTO



TREINAMENTO



COMPETIÇÕES

Respeitando o período de competições dos calendários da Federação Paulista de Atletismo e Confederação Brasileira de 

Atletismo, nossos atletas participaram das mesmas para analisarmos suas capacidades e suas evoluções. As oportunidades 

foram oferecidas em competições municipais, regionais, estaduais e, para os atletas que se mostraram hábeis, houve a 

oportunidade de competir nacional e internacionalmente. 

•	 10	a	12/06/11:	Campeonato	Brasileiro	Interclubes	de	Juvenis

•	 11/06/11:	VIII	Torneio	FPA

•	 25	e	26/06/11:	Campeonato	Estadual	de	Atletismo	Adulto

•	 10	a	11/07/11:	Jogos	Regionais	-	Mogi	Guaçu

•	 3	a	7/08/11:	Troféu	Brasil	de	Atletismo

•	 27/08/11:	Campeonato	Mundial	de	Atletismo	-	Daegu,	Coréia	do	Sul

•	 27	e	28/08/11:	Campeonato	Estadual	de	Juvenis

•	 10	e	11/9/11:	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Juvenis	

•	 24	e	25/9/11:	Troféu	Bandeirantes	FPA	-	



COMPETIÇÕES

•	 24	e	25/9/11:	Campeonatos	Sul-Americanos	de	Atletismo	de	Juvenis

•	 1/10/11:	XIII	Torneio	FPA

•	 8	e	9/10/11:	Campeonato	Brasileiro	de	Atletismo	Sub-23

•	 23	a	30/10/11:	Jogos	Pan	Americanos	2011	-	Guadalajara,	México

•	 7	a	9/11/11:	Jogos	Abertos	do	Interior	-	Local:

•	 12/02/2012:	Copa	Brasil	Caixa	de	Cross	Country	

•	 25/02/2012:	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	 25/02/2012:	Copa	Brasil	Caixa	de	Marcha	Atlética	

•	 3/03/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	 4/03/12:	Campeonatos	Sulamericanos	de	Cross	Country	

•	 10/03/12:	Copa	Paulista	de	Provas	Combinadas

•	 10/03/12:	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	 24/03/12:	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	 31/03/12:	Circuito	de	Salto	com	Vara

•	 31/03/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	



COMPETIÇÕES

•	 31/03/12:	Campeonato	FPA	de	Lançamentos

•	 7/04/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	 7/04/12:	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	 14/04/12:	Copa	Brasil	Caixa	de	Provas	Combinadas	

•	 21/04/12:	Circuitos	de	Salto	com	Vara	

•	 27/04/12:	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Corrida	de	Fundo	em	Pista	

•	 28/04/12:	Circuito	de	Salto	com	Vara

•	 28/04/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	 5/05/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	 6/05/12:	Grande	Prêmio	Internacional	Caixa	Governo	do	Pará	de	Atletismo	

•	 9/05/12:	Grande	Prêmio	Internacional	Caixa	Unifor	de	Atletismo	

•	 12/05/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	 12/05/12:	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	 12/05/12:	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	 13/05/12:	Grande	Prêmio	Internacional	Caixa	Sesi	de	Atletismo	



COMPETIÇÕES

•	 16/05/12:	Grande	Prêmio	Internacional	Caixa	São	Paulo	de	Atletismo	

•	 18/05/12:	Campeonato	Estadual	Governo	de	São	Paulo/Caixa	de	Adulto	

•	 20/05/12:	Grande	Prêmio	Brasil	Caixa	de	Atletismo	

•	 26/05/12:	Campeonato	Estadual	Governo	de	São	Paulo/Caixa	de	Juvenil	

•	 2/06/12:	Torneio	FPA	Adulto	

•	 2/06/12:	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	 8/06/12:	Campeonato	Ibero	Americano	de	Atletismo	

•	 9/06/12:	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	 9/06/12:	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	 10/06/12:	Circuito	FPA	Pré-Mirim,	Mirim	e	Menor	

•	 16/06/12:	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Atletismo	de	Juvenis	

•	 27/06/12:	XXXI	Troféu	Brasil	Caixa	de	Atletismo	



COMPETIÇÕES
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RESULTADOS ATLÉTICOS 2011

ORCAMPI

- 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 Interclube - 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

JOGOS	PANAMERICANOS	-	GUADALAJARA

- 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



DESTAqUES ATLÉTICOS 2011



RESULTADOS ATLÉTICOS 2012

ORCAMPI

- 1º lugar dos Jogos da Juventude representando Campinas – categoria masculino

- 2º lugar Campeonato Estadual de Atletismo Adulto – categorias feminino e masculino

- 1º lugar Campeonato Estadual de Atletismo Juvenil – categoria masculino

- 3º lugar no Troféu Brasil de Atletismo



CONVOCAÇÕES 2011

CONVOCAÇÕES DE ATLETAS PARA 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

CONVOCAÇÕES DE PROFISSIONAIS PARA SELEÇÕES BRASILEIRAS

Ricardo D´Angelo – treinador chefe da delegação brasileira no Campeonato Mundial e nos Jogos Panamericanos.

Jacy	Castilho	–	massagista	convocado	para	integrar	a	seleção	brasileira	no	Campeonato	Mundial,	nos	Jogos	Panamericanos	

e Para-Panamericanos



CONVOCAÇÕES 2012

CONVOCAÇÕES DE ATLETAS PARA SELEÇÕES BRASILEIRAS

Campeonato	Sul-americano	de	Cross	Country:	2	atletas	(Tatiele	Carvalho	e	Alex	Render)

Campeonato Ibero Americano: 7 atletas (Carlos Pio, Giselle Marculino, Jefferson Sabino, Jonathan Henrique, Rogério Bispo, 

Tatiele Carvalho e Eliane Martins)

CONVOCAÇÕES DE PROFISSIONAIS PARA SELEÇÕES BRASILEIRAS

Ricardo D´Angelo – treinador chefe da delegação brasileira no Campeonato Ibero Americano e nos Jogos Olímpicos de 

Londres.

Simone	Meyer	Sanches	–	psicóloga	da	delegação	brasileira	nos	Jogos	Olímpicos	de	Londres.	



ATIVIDADES EXTRAS  

Programa	Medicina	Preventiva	Unimed	Campinas

•	 18	e	25/03:	Palestra	sobre	Sexualidade,	DST,	Aids	e	Gravidez	na	Adolescência	(roda	de	conversas	sobre	sexualidade,	com	

meninos e meninas separadamente) – Programa Medicina Preventiva – Palestrante: Dr. Antonio Feitosa.

•	 27/04:	Palestra	sobre	drogas	–	Programa	Medicina	Preventiva	-	Palestrante:	Dra.	Maria	Helena	M.	Sallum

•	 25/05:	Palestra	sobre	Câncer	de	Pele	–	Programa	Medicina	Preventiva	-	Palestrante:	Dr.	Antônio	de	Jesus	Gomes

•	 27/07:	Palestra	–	Programa	Medicina	Preventiva	–	Tema:	Higiene	–	Palestrante:	Enfermeira	do	Programa	de	Medicina	

Preventiva	da	UNIMED	–	Campinas.	

•	 31/08:	Palestra	sobre	distúrbios	alimentares	–	Programa	de	Medicina	Preventiva	da	UNIMED	-	Palestrante:	Dra.	Maria	

Helena M. Sallum

•	 26/10:	Palestra	do	Programa	de	Medicina	Preventiva	Unimed	Campinas	-	Tema:	Homofobia	-	Local:	CEAR

•	 30/11:	Palestra	do	Programa	de	Medicina	Preventiva	Unimed	Campinas	-	Tema:	Doping	-	Palestrante:	Dra.	Maria	Helena	

M. Sallum



ATIVIDADES EXTRAS  
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