
EDIÇÃO Nº123- ABRIL 2020



Meus amigos, 

Abril foi mais um mês difícil em meio a pandemia de Covid-19. Continuamos em isolamento social, 

seguindo as recomendações das autoridades de saúde pública e adaptando todo nosso sistema 

de trabalho. Nossa equipe técnica continua elaborando treinamentos para os atletas realizarem 

em suas casas, sempre com orientações e correções necessárias. Paralelo a isso, também 

reprogramamos toda a periodização de treinos para a temporada 2020 e aguardamos a atualização 

dos calendários competitivos para concluir esse novo planejamento. 

Ao longo do mês sentimos que poderíamos aprimorar o trabalho com a Escola de Formação 

e começamos a oferecer os treinos online com a nossa equipe de professores realizando a 

atividade simultaneamente com as crianças e adolescentes. Para nós é uma grande novidade, 

que tem gerado bons resultados com os atletas. Continuamos incentivando a prática contínua das 

atividades para contribuir com a manutenção da boa condição de saúde física e mental dos nossos 

beneficiários durante esse difícil período de isolamento. 

A quarentena em Campinas foi prorrogada até 10 de maio. Ainda não sabemos ao certo se a data 

será mantida, uma vez que depende diretamente do avanço do número de casos e isso pode mudar 

diariamente. De qualquer maneira, já traçamos um plano de retomada gradativa das atividades, que 

será divulgado no momento oportuno. Seremos muito cautelosos nesse retorno, respeitando todas 

as recomendações das autoridades e avaliando diariamente nossos resultados. Acompanhe as 

novidades pelas nossas redes sociais @orcampi_atletismo. 

Mais uma vez gostaria de agradecer todos os profissionais da área da saúde e dos serviços 

essenciais que continuam trabalhando. Muito obrigado mesmo, vocês continuam em meus 

pensamentos. 

Con-
versa  
na
pista
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COMUNICADO OFICIAL 03/2020 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO 
 
Comunicamos que em função do surto COVID-19, em atendimento ao 
Decreto Estadual 64.881, de 22 de Março de 2020, considerando a 
manutenção da saúde de nossos atletas, técnicos e comunidade do 
Atletismo, as recomendações do Governo Federal e Estadual referentes 
à declaração de Pandemia da doença pela Organização Mundial de 
Saúde, as orientações da World Athletics, CBAt, COB e Prefeituras 
Municipais, por decisão desta Presidência, foram tomadas as seguintes 
ações em relação ás competições, eventos e rotinas de trabalho da FPA 
e previstas no Calendário Oficial 2020: 
1-As competições de Pista e Campo foram suspensas, entre os dias 01 
de Maio de 2020 e 31 de Maio de 2020, sendo que novo calendário de 
competições será elaborado pelo Departamento Técnico da FPA em 
conjunto com os treinadores das entidades filiadas; 
2-Ficam suspensos os Permits de Corridas de Rua e Eventos correlatos 
entre os dias 01 de Maio de 2020 e 31 de maio de 2020, podendo ser 
remarcados os já emitidos sem nenhum custo adicional aos 
Organizadores de Corridas; 
3-A Sede Administrativa da FPA ficará fechada até o dia 31 de Maio de 
2020, permanecendo durante esse período atendimento pelos canais 
não presenciais abaixo: 

 
Presidente: Joel Oliveira – joelpresidente@atletismofpa.org.br 

presidencia@atletismofpa.org.br - (11) 94550-2572 
Diretor Executivo: Rogério Bispo - administracao@atletismofpa.org.br – 

(11)99328-1012 
DiretoraTécnica:LucianaSantos diretora.tecnico@atletismofpa.org.br 

Diretor Jurídico: Antônio Balbuena – juridico@atletismofpa.org.br 
Corridas de Rua: Raphael Silva – rua@atletismofpa.org.br 
Secretaria: Helena Saeki – secretaria@atletismofpa.org.br 

 
 

 
São Paulo, 29 de Abril de 2020. 
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NOTA OFICIAL Nº 79/2020 
 
 

SEÇÃO 1 – PRESIDÊNCIA 
 

Não há. 
 

SEÇÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO 
 
I. Expediente da CBAt 
 

Comunica-se que em função da prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo, em 
função da pandemia da COVID-19, encaminha-se, em anexo, a Portaria da CBAt número 
7/2020 que mantém a alteração do expediente da CBAt ao mínimo possível, até o dia 10 de 
maio de 2020, em atendimento a determinação legal. 
 
Comunica-se, ainda, que o expediente da CBAt segue sendo exclusivamente por e-mail, 
conforme abaixo: 
 
- Assuntos da Presidência do Conselho de Administração: presidencia.cbat@cbat.org.br; 
 
- Assuntos Administrativos - Diretor Executivo: martinho@cbat.org.br; 
 
- Assuntos Financeiros – Gerente Financeiro: raphael@cbat.org.br; 
 
- Assuntos Técnicos – Gerente Técnico: anderson@cbat.org.br; 
 
- Assuntos Marketing – Coordenador de Marketing: brunomartins@cbat.org.br. 
 
Recorda-se que o CNDA segue fechado por tempo indeterminado. 
 
Comunica-se, ainda, que as correspondências recebidas por correios serão processadas 
normalmente, podendo haver alguma demora. 

 
 

SEÇÃO 3 – ÁREA TÉCNICA 
 
I. Calendário Oficial da CBAt - 2020 
 

Comunica-se que em função da pandemia da COVID-19 e a prorrogação do período de 
quarentena em função da doença, os eventos oficiais da CBAt marcados em seu Calendário 
para os meses de junho e julho de 2020, ficam adiados “sine-die”. 
 
Tão logo a questão da pandemia seja solucionada, a CBAt emitirá um novo Calendário 
Oficial para a temporada de 2020. 
 

 
Bragança Paulista, 17 de abril de 2020 

 
 

Martinho Nobre dos Santos 
Diretor Executivo 
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Diretor Executivo 



CALENDÁRIO DE EVENTOS 
MAIO 2020
Segundas, quartas e sextas-feiras
Treinos Online Escola de Formação
Turma 1: 13 a 18 anos – 17 horas
Turma 2: 6 a 12 anos – 18h30 (para contar com a ajuda dos pais)

06 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Simone da Silva (assistente social)

20 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestra: Leticia Soares (professora da Escola de Formação)

25 – Reunião Técnica
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas



ORCAMPI E COMUNIDADE ATLÉTICA 
JÁ MIRAM OLIMPÍADA
EM 2021

ORCAMPI
na mídia

https://www.institutocpfl.org.br/2020/03/31/ivcl-orcampi-e-comunidade-atletica-ja-miram-olimpiada-em-2021/


Local: Em casa
O que: Exercícios de autoliberação miofascial
Seguimos com os treinos em casa, sob a supervisão 
da nossa equipe técnica. Para ajudar os atletas com 
a recuperação muscular nesse período, o nosso 
massoterapeuta Jadson dos Santos preparou uma série de 
exercícios. Sem a possibilidade dos atendimentos diários 
presenciais, Jadson reforça a importância da autoliberação 
miofascial, que deve ser feita por todos durante o isolamento 
social. A ação pode ser feita antes ou após os treinos e 
ajuda a aliviar a dor, melhora a mobilidade e amplitude dos 
movimentos, aprimora a circulação sanguínea, ajuda na 
recuperação pós treino, entre outros benefícios. 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Local: Em casa
O que: Curso de Prevenção e Enfrentamento 
do Assédio e Abuso no Esporte
Nossa professora Leticia Soares concluiu o curso online de 
Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, 
promovido em 2020 pelo Comitê Olímpico Brasileiro. 



Data: 09/04 
Local: Em casa
O que: Reunião Técnica Escola de Formação 
Nossos professores da Escola de Formação realizaram 
reuniões técnicas semanais por videoconferência para 
adaptação do nosso sistema de trabalho. Também 
avaliaram os treinos feitos durante esse período de 
isolamento social e refizeram todo o planejamento 
para o restante da temporada 2020. 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Local: Em casa
O que: #UniDos
A Unimed Campinas produziu um importante vídeo de 
conscientização sobre a pandemia de COVID-19. A ação 
contou com a participação do nosso padrinho, Vanderlei 
Cordeiro de Lima, e dos nossos atletas Tiffani Beatriz 
Marinho e Alexsander Russo. Com a #UniDos a cooperativa 
destaca a prevenção, proteção e conscientização sobre a 
pandemia. 



Nossa patrocinadora desde 2010, a 3M atua em diversos 
segmentos. Desde o início dos casos de COVID-19 vem se 
destacando mundialmente no fornecimento de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) e em soluções de limpeza 
comercial – itens indispensáveis para combater a pandemia. 
A empresa está aumentando frequentemente a sua 
capacidade produtiva para atender a demanda, operando 
24 horas por dia, 7 dias da semana e contratando novos 
funcionários buscando atender prioritariamente hospitais e 
governos. Em tempos com notícias tão difíceis nos orgulha 
muito acompanhar essas novidades da 3M. “Gostaríamos 
de parabenizar a empresa e todos seus colaboradores que 
seguem trabalhando para ajudar os profissionais de saúde 
a enfrentarem essa pandemia bem equipados e protegidos”, 
elogia Vanderlei Cordeiro de Lima.  

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Local: Em casa
O que: Home office equipe técnica



Local: Em casa
O que: Treinos em casa

Atividades
realizadas



Coronavírus. Saiba 
como proteger você
e sua família, acesse:
www.saude.gov.br/coronavirus



Atividades
realizadas
Data: 23/04
Local: Em casa
O que: Treino online Escola de Formação 
Para aprimorar os treinos e oferecer um acompanhamento 
imediato das atividades, a Escola de Formação começou 
a realizar treinos online, em dias e horários previamente 
agendados. São diferentes turmas, separadas por 
faixa etária, com acompanhamento da nossa equipe de 
professores da Escola de Formação. 



Data: 27/04 
Local: Em casa
O que: Reunião Técnica Geral 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 27/04
Local: Em casa
O que: Treino online Escola de Formação 



Data: 29/04 
Local: Em casa
O que: Treino online Escola de Formação 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 30/04
Local: Prefeitura de Campinas
O que: A Samsung tem uma planta instalada em Campinas 
desde 2004, onde são produzidos celulares, tabletes 
e notebooks. A empresa emprega em torno de 2.300 
colaboradores e é nossa patrocinadora desde 2011. Juntos 
já desenvolvemos diversas ações sociais muito relevantes 
para o nosso projeto. Atenta ao avanço da pandemia do 
coronavírus, a Samsung fez uma doação à Prefeitura de 
Campinas de 10.000 máscaras de proteção individual para 
uso dos profissionais de saúde do município. “A Samsung 
tem muitos projetos na área de responsabilidade social e 
fico muito feliz que estão ajudando a cidade de Campinas 
nesse momento delicada da pandemia. Certamente essas 
máscaras são muito bem-vindas pelos profissionais de 
saúde que estão na linha de frente, tenho muito respeito por 
todos eles”, explica Vanderlei Cordeiro de Lima.  



O Instituto CPFL disponibilizou diversos 

conteúdos especiais em abril, dentre eles 

a edição “fica em casa” do Café Filosófico. 

O grande destaque foi a live realizada com 

Leandro Karnal no dia 23/04, que registrou 

recorde de público e que já teve mais de 1 

milhão de pessoas alcançadas. Com o tema 

“Epidemias, história e o novo normal” o 

professor Karnal abordou assuntos muito 

relevantes para esse cenário que estamos 

vivendo, explicando que quando ocorre 



um surto pandêmico se instala um novo normal, 

ressuscitando medos antigos e criando novos padrões. 

Quem quiser conferir, o vídeo está disponível no Youtube 

do Café Filosófico:

Clique para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=3UqlctQ6N7c&t=4814s


atleta
destaque
Nome: Esthefania Ribeiro da Costa

Data de nascimento: 03/01/1993

Especialidade: Lançamento do disco e arremesso do peso.

O que é o esporte para você: Um caminho para o 
amadurecimento.

Alegria: Vencer as minhas limitações.

Sonho: Alcançar o meu objetivo.

Qualidade: Guerreira.

Ídolo: Jesus.

No ouvido: Vencedor, do grupo Raiz Coral.

Na mochila: Um papel e um lápis, para sempre reescrever 
minha história.

ORCAMPI é: Uma nova chance .

Con-
versa  
na
pista



Medalhas Conquistadas
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TOTAL 14 medalhas TOTAL 43 medalhas
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