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Meus amigos, 

Encerramos o primeiro semestre de 2020, um período de muitos desafios e transformações. Seguimos 

acompanhando atentamente as informações sobre a pandemia, especialmente na região de Campinas, 

e aguardando ansiosamente pelo retorno das atividades presenciais. Faremos isso apenas quando for 

seguro para todos os envolvidos, mas não dá para negar que estamos com muita saudade da pista cheia 

de gente. Algumas informações sobre o calendário de competições do atletismo brasileiro começaram 

a ser divulgadas e nossa equipe multidisciplinar já realizou reuniões online para alinhar nosso 

planejamento e a periodização dos treinos. 

No dia 23 de junho celebramos o “Dia Olímpico” e aproveitamos para fazer uma retrospectiva sobre o 

nosso trabalho. Quando as crianças começam a praticar o atletismo muita coisa muda em suas vidas. 

Aos que possuem aptidão física e interesse é realizado o encaminhamento para o alto rendimento, o que 

felizmente ocorre com muitos beneficiados que atendemos. E contribuir para que alguns desses jovens 

participem de uma Olímpiada é a realização de um sonho conjunto: nosso e deles. Representar o Brasil 

na maior competição mundial é um enorme privilégio e sabemos que o nosso trabalho pode ajudar muito 

nessa conquista. 

Para a minha enorme alegria, em junho realizamos novamente a distribuição de cestas básicas aos 

nossos atletas. Não posso deixar de agradecer nossos patrocinadores Unimed Campinas e CPFL Energia, 

além da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania. 

Recebemos depoimentos emocionantes de algumas famílias sobre a importância desse suporte durante 

esse período em que muitos estão sem trabalho e, consequentemente, sem renda. Essa nossa “corrente 

do bem” está ajudando muita gente, fico imensamente grato por isso. Aproveito para agradecer também a 

nossa equipe que tanto ajuda na viabilização dessa ação. Muito obrigado a todos.

Con-
versa  
na
pista



CALENDÁRIO DE EVENTOS 
JULHO 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)

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

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

22 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Professor Wagner Cardoso

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



TIFFANI MARINHO VAI EM BUSCA DO 
ÍNDICE OLÍMPICO NOS 400 METROS

TIFFANI MARINHO EVOLUI E SÓ PENSA
NO ÍNDICE OLÍMPICO DOS 400 M

EQUIPE DA NOVA PROVA OLÍMPICA DE 
4X400M MISTO TREINA SEPARADO E 
ESTÁ CONFIANTE

ATLETA TIFFANI MARINHO VAI BRIGAR 
PELO ÍNDICE OLÍMPICO DOS 400 M

TIFFANI MARINHO SEGUE CONFIANTE 
NA BUSCA DO ÍNDICE OLÍMPICO DOS 
400M

ORCAMPI
na mídia

http://www.institutocpfl.org.br/2020/06/04/tiffani-marinho-vai-em-busca-do-indice-olimpico-nos-400-metros/
http://www.olimpiadatododia.com.br/atletismo/244090-atetismo-atleta-tiffani-marinho-olimpico-400m/
https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/equipe-da-nova-prova-olimpica-de-4x400m-misto-treina-separado-e-esta-confiante/
https://www.orlandogonzalez.com.br/2020/06/atleta-tiffani-marinho-vai-brigar-pelo.html
https://centralesportiva.com.br/tiffani-marinho-segue-confiante-na-busca-do-indice-olimpico-dos-400m/prova-olimpica-de-4x400m-misto-treina-separado-e-esta-confiante/


Data: 03/06
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Palestrante: Treinador Evandro Lázari

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Local: Em casa
O que: Vídeo Unimed Campinas
A equipe da Unimed enviou depoimentos sobre o período que 
estamos vivendo.

Clique para assistir

https://www.instagram.com/tv/CA-bwFpl3B6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CA-bwFpl3B6/?utm_source=ig_web_copy_link


Data: 05/06
Local: CEAR Campinas
O que: Dia do Meio Ambiente 
Finalizamos o plantio de árvores no entorno da pista de 
atletismo do CEAR Campinas. Celebramos virtualmente 
o Dia do Meio Ambiente com essa importante ação concluída. 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 11/06
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. 



Data: 11/06
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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realizadas



Atividades
realizadas
Data: 11/06
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Campinas e CPFL Energia. 
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Atividades
realizadas
Data: 11/06
Local: CEAR Campinas
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Esporte, do Ministério da Cidadania, e doadas pela Unimed 
Campinas e CPFL Energia. 
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Local: CEAR Campinas
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Atividades
realizadas
Data: 17/06
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Palestrante: Treinador Dino Cintra
Tema: A participação do atleta negro no atletismo e no 
esporte



Data: 23/06
Local: Em casa
O que: Dia Olímpico
Na data de comemoração do “Dia Olímpico” 
compartilhamos imagens de alguns atletas 
olímpicos que já integraram a nossa equipe e que 
são fontes de inspiração para os nossos jovens. 
Desde 1997 trabalhamos de forma ininterrupta 
e somos a única equipe do Brasil que possui 
um programa que contempla todas as etapas 
da formação esportiva: captação de talentos, 
formação, aprimoramento técnico e, por fim, alto 
rendimento. Temos orgulho de contribuir com a 
formação atlética e social desses jovens, baseada 
nos valores olímpicos. E ficamos imensamente 
satisfeitos por orientá-los para a carreira 
profissional. Ser um atleta olímpico e poder 
representar o país na maior competição mundial 
é um privilégio e nos orgulha muito fazer parte 
da história de alguns representantes do atletismo 
brasileiro que alcançaram esse feito.

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 23/06
Local: Em casa
O que: Dia Olímpico



Data: 29/06
Local: Em casa
O que: Reunião Técnica Geral 

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. 



Diversidade & Inclusão é um dos 5 pilares da cultura da 
3M e em junho a empresa celebrou o mês do orgulho 
LGBT+. Desde 2016 a 3M é signatária da Carta de Adesão 
ao Fórum e aos seus 10 Compromissos com os Direitos 
LGBT+. A empresa apoia e promove um ambiente de 
trabalho em que a comunidade LGBT+ tenha voz ativa, se 
sinta acolhida e representada, oferecendo oportunidades 
iguais para todos. O Grupo de Afinidade LGBT+ realiza ações 
de educação, sensibilização e comunicação que apoiam a 
diversidade sexual, melhoraram as relações humanas e, 
consequentemente, o ambiente de trabalho. 

Atividades
realizadas



A CPFL Energia, através da plataforma de 
investimento social do Grupo – o Instituto 
CPFL, destinou R$ 6 milhões para aquisição 
de suprimentos médicos para o combate ao 
novo coronavírus. Do total, R$ 1 milhão foi 
destinado ao Programa “Salvando Vidas”, do 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) para apoiar as ações no 
enfrentamento da pandemia. Esse programa 
beneficia mais de mil hospitais públicos em 
todo o país. 



Outros R$ 5 milhões foram destinados a 20 
hospitais de toda a área de concessão das quatro 
distribuidoras do grupo – CPFL Paulista, CPFL 
Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE. Também 
foram entregues testes para Covid-19, máscaras e 
materiais de limpeza. 

Clique para assistir

https://youtu.be/ODLNKCZK-dI
https://youtu.be/ODLNKCZK-dI


7 atividades para fazer com as crianças 
em casa e sem internet
Um guia elaborado em parceria com o Instituto CPFL 

no projeto “Carreta Literária” propõe atividades 

simples para serem realizadas com as crianças do 

Ensino Fundamental I, especialmente nesse período 

de isolamento social. E o melhor: as atividades não 

demandam muitos recursos e nem dependem de 

conexão com a internet para serem viabilizadas. 

Saiba mais: https://www.institutocpfl.org.

br/2020/06/24/7-atividades-para-fazer-com-as-

criancas/ 

https://www.institutocpfl.org.br/2020/06/24/7-atividades-para-fazer-com-as-criancas/ 
https://www.institutocpfl.org.br/2020/06/24/7-atividades-para-fazer-com-as-criancas/ 
https://www.institutocpfl.org.br/2020/06/24/7-atividades-para-fazer-com-as-criancas/ 


atleta
destaque
Nome: Kauê Eloi de Oliveira

Data de nascimento: 05/06/2007

Especialidade: Salto em distância

O que é o esporte para você: Esporte para mim não é apenas fazer exercícios 
físicos e correr. O esporte proporciona várias conquistas, amizades, conhecer 
pessoas muito boas, viajar e muitas coisas. O esporte é convívio, diversão, 
concentração e dedicação.

Alegria: A minha alegria é saber que meu pai era um atleta muito bom e 
seguir os passos dele, conversar com pessoas, saltar e correr.

Sonho:  Participar de uma Olimpíada e disputar a prova do salto em distância.

Qualidade: Sou muito comunicativo, faço amizades muito rápido, sou alegre, 
divertido, sempre tentando alegrar as pessoas.

Ídolo: Mike Powell

No ouvido: Now United 

Na mochila: Sapatilha, garrafa de água e uniforme da equipe.

ORCAMPI é: Não é apenas uma equipe técnica. É um lugar onde pessoas 
conversam, fazem amizades que talvez levem para o resto da vida. É um 
lugar onde você conhece pessoas muito boas e treinadores, que além de 
pegarem no pé, gostam muito da gente e querem que sejamos atletas de bom 
rendimento, no futuro. ORCAMPI é amor, felicidade, diversão, determinado, 
esforço e muito mais.

Con-
versa  
na
pista



Medalhas Conquistadas

Ouro

9 26

2
3 8

Ouro

abril/2020

TOTAL 14 medalhas TOTAL 43 medalhas

TEmporada 2020
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