
EDIÇÃO Nº126- JULHO 2020



Meus amigos, 

Julho foi um mês com muitas mudanças no cenário da pandemia na região de Campinas. Devido ao 

aumento do número de casos, a cidade retornou para a fase vermelha do plano de flexibilização e no fim 

do mês passou novamente para a laranja. Mais uma vez refizemos o nosso planejamento, nos adaptando 

com essas alterações. Entendemos que ainda não é o momento de retomar as atividades presenciais e 

seguiremos com as atividades remotas, que estão nos auxiliando demais na manutenção da condição 

física e mental de nossos atletas. 

Graças a uma portaria da Lei de Incentivo ao Esporte e ao apoio da Unimed Campinas e da CPFL Energia 

conseguimos distribuir mais cestas básicas para todos os beneficiados. Esse suporte tem ajudado demais 

as famílias a enfrentarem as dificuldades durante esse período. Recebemos diversos depoimentos 

emocionados de pais agradecendo a iniciativa e ficamos muito sensibilizados com isso. Nessas horas o 

nosso trabalho tem uma importância ainda maior. Mais uma vez gostaria de agradecer a nossa equipe que 

recebe as famílias para entrega das cestas com todos os cuidados de higiene e distanciamento. 

E para finalizar, falta um ano para o início dos Jogos Olímpicos do Tóquio, em 2021. A mudança no 

planejamento dos atletas foi enorme, muitos estão treinando de forma adaptada durante a pandemia, 

ainda não sabemos quando poderemos de fato começar a competir novamente, mas tenho certeza 

que nada disso impedirá os nossos atletas de lutarem por uma vaga na seleção brasileira. E nós não 

mediremos esforços para que isso aconteça. Então vamos em frente, torcendo para que possamos estar 

todos juntos em breve novamente. 

Con-
versa  
na
pista



CALENDÁRIO DE EVENTOS 
AGOSTO 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)

05 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Professora Letícia Soares

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

19 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Psicóloga Simone Sanches

29 – Dia da Medalha – evento em comemoração ao dia que o Vanderlei 
conquistou a medalha de bronze em Atenas, 2004. 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência

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



BRAZILIAN 400M HURDLES 
CHAMPION MARCIO TELES

DE PAI PARA FILHA, MARIANA ADOTA 
AS PROVAS DE FUNDO E SONHA COM 
BRASILEIRO

TROFÉU ORCAMPI/2019

ORCAMPI na 
mídia

https://www.worldathletics.org/news/feature/south-america-athletics-coronavirus-pictures
https://www.institutocpfl.org.br/2020/07/21/de-pai-para-filha-mariana-adota-as-provas-de-fundo-e-sonha-com-brasileiro/
https://www.institutocpfl.org.br/2020/07/19/trofeu-orcampi-2019/


Data: 06/07
Local: Em casa
O que: Live – Vanderlei com a Superintendência 
da Caixa em Piracicaba

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 08/07
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Palestrante: Treinador Alex Lopes
Tema: Ficha de cadastro digital



Local: Em casa
O que: Teleorientação 24h Unimed Campinas
A Unimed Campinas segue com o serviço de teleorientação 
24h para quem precisa de auxílio, tem dúvidas ou apresenta 
algum sintoma da COVID-19. O serviço é oferecido pelo site 
www.unimedcampinas.com.br/coronavirus ou pelo app da 
Unimed. O paciente recebe orientação de um profissional por 
ligação ou vídeo.

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 09/07
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



Data: 09/07
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

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 09/07
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



Data: 09/07
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

Atividades
realizadas



Data: 26/07
Local: site World Athletics
O que: Nosso atleta olímpico Marcio Teles foi destaque de 
uma matéria no principal site de atletismo do mundo. A 
Federação Internacional de Atletismo mostrou como o Marcio 
está treinando durante a pandemia. 
https://www.worldathletics.org/news/feature/south-america-
athletics-coronavirus-pictures

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 27/07
Local: Em casa
O que: Reunião Técnica 



Data: 29/07
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Palestrante: Professor Wagner Cardoso
Tema: Primeiros Socorros e Atuação do Profissional de 
Educação Física

Atividades
realizadas



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. 



A 3M segue atuando no combate à pandemia de COVID-19. 
Para reduzir os efeitos sociais e promover o desenvolvimento 
das comunidades parceiros nas regiões que a empresa atua, 
o Instituto 3M realizou a campanha “Adote uma Família”. Os 
recursos captados foram somados ao valor investido pelo 
Instituto 3M e revertidos na doação de 28 toneladas em 
cestas de alimentação e produtos de limpeza. 

Atividades
realizadas



Café Expresso estreia segunda 
temporada.
A segunda temporada do Café Filosófico CPFL 

– Expresso foi confirmada pelo Instituto CPFL e 

pela TV Cultura e terá com seis episódios inéditos. 

O novo formato reúne dupla de convidados que 

conversam em cenários itinerantes. A nova 

temporada, intitulada “Responsabilidade”, propõe 

questionar os efeitos positivos ou negativos que 

resultam das ações humanas. Se antes os efeitos 

ou consequências eram deixados ao acaso, mais 

do que nunca é urgente considerar e repensar a 

responsabilidade com o futuro do mundo e com 

as futuras gerações. 



Cada episódio tem duração de 26 minutos, com 

classificação livre e vai ao ar na TV Cultura.

Confira as datas de exibições da 2ª temporada:

28/07 – Episódio 1 - Responsabilidade e Imigração

04/08 – Episódio 2- Responsabilidade e o Outro

11/08 – Episódio 3 - Responsabilidade e Cuidado

18/08 – Episódio 4 - Responsabilidade e Relações

25/08 – Episódio 5 - Responsabilidade e Infância

01/09 – Episódio 6 -Responsabilidade e Gênero



Das pinturas das cavernas até os emojis, alguns 
milênios se passaram e a humanidade segue 
explorando ideias e tentando entender o mundo ao 
redor com o auxílio do desenho como recurso para 
explicar tudo isso. Com esse objetivo, o Instituto 
CPFL apresenta o “Ideias que Colam”, uma nova 
produção audiovisual, em formato de animação. 
Composta por 15 episódios com pouco mais de 
dois minutos, a série condensa ideias dos grandes 
pensadores da humanidade, como Nietzsche, 
Freud, Simone de Beauvoir e Judith Butler.

Instituto CPFL e Guia do Estudante 
lançam websérie “Ideias que Colam”.



Clique para assistir

Os episódios contam com divulgação do Guia do 
Estudante, que reúne dicas, notícias e serviços 
para os estudantes de todo o Brasil. “Acreditamos 
no potencial deste projeto como conteúdo útil aos 
estudantes que têm se preparado para as provas 
de vestibulares e para o próximo Enem, em 2021. A 
parceria com o Guia do Estudante, que é referência 
na área, vai permitir uma distribuição mais 
segmentada aos alunos que buscam alternativas 
de estudo mesmo com a paralisação das aulas na 
pandemia”, explica o diretor superintendente do 
Instituto CPFL, Mário Mazzilli. 
Confira o primeiro episódio, que apresenta Michel 
Foucault:

https://vimeo.com/386539315


atleta
destaque
Nome: Maira Beatriz Linhares 

Data de nascimento: 14/02/2007

Especialidade: Lançamentos e arremesso. 

O que é o esporte para você: Para mim é a oportunidade de fazermos algo que 
gostamos e da melhor forma que podemos.

Alegria: Minha alegria é poder fazer parte de uma equipe tão completa e 
motivadora quanto a ORCAMPI.

Sonho: Poder representar a minha equipe e o meu país em uma Olimpíada.

Qualidade: Comprometimento e disciplina. 

Ídolo: Rafaela Torres e Sara Kolak. 

No ouvido: Be Okay – Zoe Worship.

Na mochila: Roupa de treino, garrafinha e tênis. 

 ORCAMPI é: A equipe que incentiva seus atletas a serem capacitados nas 
pistas e melhores para o mundo. 

Con-
versa  
na
pista



Medalhas Conquistadas
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TOTAL 14 medalhas TOTAL 43 medalhas

TEmporada 2020
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