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Campinas, 30 de dezembro de 2019. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

 

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, apresenta o relatório de atividades 2019.  

 

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 22 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.  

 

As atividades foram executadas 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 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 

de acesso à pista e arquibancada, portas largas no prédio administrativo. 

 

Os treinamentos foram realizados 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 



 

 
ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

Rua Silvino Gobbi, 300, casa 24 – Pq. Jambeiro – Cep: 13042-770 – Campinas – São Paulo 
CNPJ: 04.534.214/0001-07 

física das escolas públicas de Campinas e algumas cidades vizinhas, reforçando o trabalho de 

captação e ampliação dos jovens praticantes de atletismo pela ORCAMPI, em especial para a 

proposta do presente projeto.  

 

A metodologia foi dividida em três fases: seleção de atletas, treinamentos e competições 

(respeitando o calendário da Federação Paulista de Atletismo e Confederação Brasileira de 

Atletismo).  

 

Compartilhamos as conquistas atléticas da equipe ORCAMPI em 2019: 

- 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);  

- 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. 

 

METAS QUALITATIVAS 

META INDICADOR STATUS 

Incrementar a estrutura, Sistema de certificação de Meta atingida. Além de incentivar a 
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fornecendo melhores 
recursos de treinamento e 
ofertando e conhecimento 
técnico aos treinadores. 

treinadores da Federação 
Internacional de Atletismo 
(WA). 

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.  

Diminuir o número de 
lesões entre os 
beneficiados. 

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

Meta atingida. 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.  

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. 

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. 

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 
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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.  

 

METAS QUANTITATIVAS 

META INDICADOR STATUS 

Proporcionar a 90 atletas a 
rotina de treino da 
modalidade atletismo por 
12 meses, integrando a 
equipe da ORCAMPI. 

Lista de presença dos 
beneficiados. 

Meta atingida.  

Alcançar em 2019 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.  

Melhorar em 2019 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.  
Troféu Brasil de Atletismo 2019: 2º 
lugar.  
 

 

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 
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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.  

 

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.  

 

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 
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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.  

 

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.  

 

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

um atleta já qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio e outros com chances reais de obterem os 

índices exigidos).  

 

Por fim, levando em consideração todas as atividades desenvolvidas 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. 

 

Atenciosamente, 

 

ORGANIZAÇÃO FUNILENSE DE ATLETISMO 

Guilherme Pizzirani 

Presidente 

 


