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Meus amigos, 

Em agosto tivemos importantes decisões para o restante da temporada 2020. Ao que tudo indica, 

felizmente as competições de atletismo serão retomadas em setembro, seguindo todas as regras 

das autoridades. Considerando esse cenário, estamos nos organizando para reiniciar as atividades 

presenciais, com muita cautela e cuidado. Tenho certeza que isso será um benefício enorme para os 

nossos jovens, que estão em isolamento desde a segunda quinzena de março. O convívio com os amigos é 

muito importante, ficamos felizes que o esporte possa proporcionar essa alegria. 

Mais um mês conseguimos distribuir cestas básicas aos atletas, contribuindo com essas famílias nesse 

momento delicado em que muitos estão sem renda e precisando de apoio. Atentas a esse cenário, 

nossa psicóloga (Simone Sanches) e assistente social (Simone Silva) estão liderando um levantamento 

psicossocial dos nossos atletas. Com esses dados poderemos entender melhor a situação de cada 

família durante a pandemia e oferecer ferramentas para que todos possam enfrentar e superar essas 

adversidades.   

Também temos 4 representantes na equipe brasileira de atletismo da “Missão Europa”, do Comitê 

Olímpico Brasileiro. Esses atletas estão em Portugal retomando os treinos em pista e a preparação para 

as próximas competições, visando a obtenção dos índices olímpicos para Tóquio 2021. 

Por fim, dessa vez as celebrações do “Dia da Medalha” foram feitas de forma online. Mesmo assim, não 

deixamos de comemorar e interagir com os amigos. Fiquei muito feliz de relembrar momentos marcantes 

da minha vida nos 16 anos que antecederam a maratona olímpica de Atenas, em 2004. A “contagem 

regressiva” está nas nossas redes sociais, quem quiser pode conferir lá. Logo estaremos todos juntos de 

novo e poderemos comemorar por muitos anos. 

Con-
versa  
na
pista



CALENDÁRIO DE EVENTOS 
SETEMBRO 2020

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES 
SETEMBRO 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)

01 – Avaliação de acompanhamento – Antropometria 2
Local: CEAR Campinas
Horário: agendamento individual

02 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas

10 – Entrega das cestas básicas
Local: CEAR Campinas
Horário: das 7 às 17 horas
Obrigatório o uso de máscara.

16 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas

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

19 – 8º Torneio de Atletismo Paulista – Sub-20 e Adulto – São Paulo
26 – 2º Festival de Atletismo Paulista – Sub-20 e Adulto 



VTV ESPORTE CLUBE - ALEXANDER RUSSO

MEDALHA OLÍMPICA DE VANDERLEI 
CORDEIRO DE LIMA COMPLETA 16 ANOS

O PROGRAMA VISA O DESENVOLVIMENTO DO 
FUTURO DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES 
POR MEIO DO ESPORTE E DA CULTURA.

ORCAMPI na mídia

Segundas, quartas e sextas-feirasTreinos Online Escola de FormaçãoTurma 1: 13 a 18 anos – 17 horasTurma 2: 6 a 12 anos – 18h30 (para contar com a ajuda dos pais)01 – Avaliação de acompanhamento – Antropometria 2Local: CEAR CampinasHorário: agendamento individual02 – Grupo de Estudos dos profissionais do IVCL/ORCAMPI Local: Atividade será realizada por vídeo conferênciaHorário: 11 horas10 – Entrega das cestas básicasLocal: CEAR CampinasHorário: das 7 às 17 horasObrigatório o uso de máscara.16 – Grupo de Estudos dos profissionais do IVCL/ORCAMPI Local: Atividade será realizada por vídeo conferênciaHorário: 11 horas28 – Reunião Técnica IVCL/ORCAMPILocal: Atividade será realizada por vídeo conferênciaHorário: 11 horas
https://www.institutocpfl.org.br/2020/08/29/medalha-olimpica-de-vanderlei-cordeiro-de-lima-completa-16-anos/
https://www.institutocpfl.org.br/cpfl-jovem-geracao/


Atividades
realizadas
Data: 05/08
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI



Atividades
realizadas
Data: 06/08
Local: CEAR Campinas
O que: Entrega das cestas básicas adquiridas com recursos 
da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria Especial do 
Esporte, do Ministério da Cidadania e doadas pela Unimed 
Campinas e CPFL Energia. 
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Atividades
realizadas
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Atividades
realizadas
Data: 06/08
Local: Em casa
O que: Levantamento psicossocial 
Durante esse período de isolamento social, além das 
atividades físicas também estamos realizando atendimentos 
remotos psicológicos e de assistência social, visando 
oferecer todo suporte para os nossos atletas. Atentos aos 
impactos causados pela pandemia, decidimos realizar 
um levantamento com os nossos atletas e suas famílias. 
Através de um questionário psicossocial vamos traçar o 
perfil sócio econômico das famílias e também o retrato de 
algumas dimensões sócio emocionais dos atletas nesse 
momento. Dentre as variáveis contempladas estão: as 



Atividades
realizadas
mudanças no contato com amigos; a proximidade maior 
com a família; questões de alimentação, sono, alterações na 
rotina, escola com atividades online, entre outras. Com as 
informações coletadas, poderemos levantar as necessidades 
individuais e coletivas de nossos atletas e intervir nas várias 
áreas: psicologia, assistência social e técnica, oferecendo 
ferramentas para que todos possam lidar com essas 
mudanças da melhor maneira possível.



Atividades
realizadas
Data: 09/08
Local: Em casa
O que: Comemoração Dia dos Pais
Em comemoração ao Dia dos Pais compartilhamos 
a história da Família Oliveira. Sinval e seus 
dois filhos, Kauê, 13 anos, e Vitor Hugo, 6 anos, 
compartilham hoje da mesma paixão pelo atletismo, 
iniciada ainda quando o pai era criança e depois se 
tornou um dos principais decatletas do País, fazendo 
carreira também como treinador. Na ORCAMPI 
desde a sua criação, em 1997, primeiro como atleta 
e hoje como treinador, Sinval tem o orgulho de ver 
seus dois filhos seguindo sua trajetória no atletismo. 
Os dois iniciaram no Instituto Vanderlei Cordeiro 
de Lima (IVCL), o mais velho já está no grupo de 
treinamento e o caçula na escola de formação da 
entidade, em Campinas.



Atividades
realizadas
Data: 20/08
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI



Atividades
realizadas
Data: 25/08
Local: Portugal
O que: Representantes da ORCAMPI integram a Missão 
Europa do Comitê Olímpico Brasileiro e embarcam para 
período de treinos em Portugal. 



Atividades
realizadas
O que: Dia da Medalha – 16 anos da conquista da medalha 
olímpica do Vanderlei Cordeiro de Lima 
Por conta da pandemia tivemos que ajustar a nossa 
programação em comemoração ao Dia da Medalha. Como 
tradicionalmente acontece todos os anos, nossa ideia inicial 
era reunir todos para celebrar junto com o nosso padrinho 
Vanderlei. Esse ano adaptamos a ação para o formato 
online, contando com uma contagem regressiva em nossas 
redes sociais para relembrar os 16 anos da carreira do 
Vanderlei que antecederam a maratona olímpica de 2004. 
Para completar, fizemos um revezamento virtual com 
atletas, familiares e profissionais simbolizando a maratona. 
O Vanderlei fechou esse “revezamento” com seu tradicional 
aviãozinho. Clique nos links abaixo e confira:

Clique para ver o vídeo

Clique para ver o vídeo

https://www.instagram.com/tv/CEenI_WHsGq/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CEfhH8xnhbo/?utm_source=ig_web_copy_link


Atividades
realizadas
Data: 31/08
Local: Em casa
O que: Reunião Técnica 



Atividades
realizadas
Data: Segundas, quartas e sextas-feiras
Local: Em casa
O que: Treinos online Escola de Formação 
Seguimos com os treinos online para as turmas da Escola 
de Formação. As atividades são comandadas pelos nossos 
professores em horários agendados, de acordo com a faixa 
etária de nossos atletas. 



Atividades
realizadas
Desde o início da pandemia a 3M vem contribuindo com 
soluções para a saúde de todos, sem esquecer as ações 
de responsabilidade social. Em agosto a empresa atingiu 
a incrível marca de 355 mil máscaras doadas para 34 
hospitais públicos e filantrópicos de diversas regiões do país. 
Gostaríamos de agradecer e parabenizar todo o time 3M.



Café Filosófico anuncia série inédita para os 

próximos meses

Desde abril, o Café Filosófico CPFL tem realizado 

transmissões online com diferentes convidados 

sobre temas pertinentes ao novo contemporâneo, 

que foi alterado pela pandemia de covid-19 e 

tem pautado diferentes conversas nos meios de 

comunicação. Agora, quase cinco meses depois, 

o programa apresenta uma série completa e 

inédita, entre agosto e dezembro, que tratará de 

antigas dualidades que vieram à tona com os 

isolamentos e as ansiedades da epidemia.



Com curadoria de Leandro Karnal, o módulo conta com 

Djamila Ribeiro, Luiz Gaziri, José Alves de Freitas Neto, 

Contardo Calligaris, Lilia Moritz Schwarcz e Christian 

Dunker. As transmissões ocorrem pelo canal do Café no 

Youtube e pelo perfil do Instituto CPFL no Facebook.

O quê: Café Filosófico CPFL – Série “A consciência 

mascarada: larvatus prodeo”

Quando: dias 27/08, 10/09, 24/09, 08/10, 05/11, 19/11

e 03/12 às 18h

Onde: transmissão online e ao vivo 

Classificação: 14 anos



atleta
destaque
Nome: Lucas Gonçalves da Silva

Data de nascimento: 20/01/2004

Especialidade: Arremesso de Peso

O que é o esporte para você: Além de nos trazer saúde, um bom 
funcionamento corporal e mental, creio que o esporte é uma oportunidade de 
tirar as pessoas do caminho errado (das drogas, do tráfico e etc.). A disciplina 
adquirida na prática de esportes você leva para a vida toda.

Alegria: Realizar os treinos com o máximo de qualidade possível.

Sonho: Conseguir um dia dar aos meus pais tudo o que eles desejam ter. 

Qualidade: Persistência e determinação. 

Ídolo: Wiliam Braido (um excelente atleta e uma pessoa muito humilde que 
sempre está à disposição para ajudar. Ele é um grande exemplo para mim, 
sou grato a equipe por ter a oportunidade de tê-lo como um grande amigo).

No ouvido:  System of a Dowm: Chop Suey!

Na mochila: Sapatilha, bandagens, garrafa d’água, roupas e um livro. 

ORCAMPI é: Uma equipe completa, que sempre estará ao lado de quem 
vai para somar, de quem vai para fazer a diferença. Se seu sonho é ser um 
grande atleta, e você correr atrás disso, terá a equipe ao seu lado para que 
que seja realizado. 

Con-
versa  
na
pista



Medalhas Conquistadas
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