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Meus amigos, 

Chegamos ao fim de mais um mês em meio a pandemia do coronavírus, período de 

isolamento social e muitas atividades realizadas por recursos tecnológicos que nos 

permitem estar mais próximos, mesmo distantes. Os treinos online seguem sendo 

realizados e nossos atletas estão cada vez mais familiarizados com isso, o que contribui 

muito para o bom andamento das atividades. Precisamos manter o vínculo dessas 

crianças com o esporte, incentivando a prática de exercícios ao longo desta difícil etapa 

a ser vencida. Isso ajuda na parte física e mental, fundamentais para enfrentarmos o 

isolamento social. Ainda não temos definido a data de retorno gradativo das atividades e 

seguimos ajustando o nosso plano de retomada de acordo com o avanço do número de 

casos em nossa região.

Em maio também pudemos realizar uma ação que me deixou muito emocionado. 

Graças ao apoio da Unimed Campinas e da CPFL recebemos cestas básicas para serem 

doadas a todos os nossos atletas. Com a ajuda incansável de nossos colaboradores, 

organizamos a entrega das cestas com muito cuidado para evitar aglomerações. 

Felizmente conseguimos atender a todos e recebemos depoimentos e agradecimentos 

emocionados das famílias, ressaltando a importância desse suporte em um momento tão 

delicado para o Brasil. Gostaria de agradecer muito a Unimed Campinas, a CPFL e todos 

nossos colaboradores que não mediram esforços para viabilizar essa ação. Mais uma 

vez estamos fazendo a diferença na vida dessas famílias e isso me deixa extremamente 

feliz, orgulhoso e esperançoso. Juntos vamos vencer mais esse grande desafio. Muito 

obrigado, Unimed Campinas e CPFL. 

Con-
versa  
na
pista



CALENDÁRIO DE EVENTOS 
JUNHO 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)

03 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Evandro Lázari

11 – Retirada das cestas básicas doadas pela Unimed Campinas e CPFL
Local: CEAR Campinas
Horário: das 7 às 17 horas
Obrigatório o uso de máscara.

17 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Dino Cintra

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



ORCAMPI ADOTA TREINO ONLINE NA 
ESCOLA DE FORMAÇÃO

PARA ADAPTAR ROTINA DE 
TREINAMENTOS NA QUARENTENA, 
BARREIRISTA MARCIO TELES TROCA 
PISTAS POR GRAMADO

ARREMESSADORES E LANÇADORES 
USAM CRIATIVIDADE PARA TREINAR

ORCAMPI na mídia

http://www.institutocpfl.org.br/2020/05/04/ivcl-orcampi-adota-treino-online/?fbclid=IwAR3Fr4ahx-pZ346xsI2xiUlRDHqqv9o69yFhz22x5ekBNG1HtsnVoWYLwHs
https://www.surtoolimpico.com.br/2020/05/para-adaptar-rotina-de-treinamentos-na.html
http://www.olimpiadatododia.com.br/coronavirus/238629-coronavirus-atletas-provas-treinos/


Data: 06/05
Local: Em casa
O que: Grupo de Estudos dos profissionais do ORCAMPI
Tema: O papel do assistente social 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 18/05
Local: CEAR Campinas
O que: Entrega das cestas básicas doadas pela Unimed 
Campinas e CPFL



Data: 18/05
Local: CEAR Campinas
O que: Entrega das cestas básicas doadas pela Unimed 
Campinas e CPFL

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 18/05
Local: CEAR Campinas
O que: Entrega das cestas básicas doadas pela Unimed 
Campinas e CPFL



Data: 18/05
Local: CEAR Campinas
O que: Entrega das cestas básicas doadas pela Unimed 
Campinas e CPFL

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 20/05
Local: CEAR Campinas
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Tema: Assédio e abuso sexual no esporte
Maio é o mês do combate ao abuso e exploração sexual de 
crianças e adolescentes. O tema foi abordado no grupo de 
estudos dos nossos profissionais, em mais um encontro 
realizado por vídeo chamada. A professora Letícia Soares 
concluiu recentemente o curso “Prevenção e Enfrentamento 
do Assédio e Abuso no Esporte”, promovido pelo Instituto 
Olímpico Brasileiro. Hoje ela dividiu com os colegas da 
comissão técnica informações importantes sobre o assunto. 
Seguimos trabalhando para que todo jovem tenha direito a se 
desenvolver de forma segura e protegida, livre do abuso e da 
exploração sexual.



Local: Em casa
O que: Coral Unimed Campinas
Em meio a pandemia o Coral Unimed Campinas se reuniu 
virtualmente e apresentou a música “Por Enquanto”,
de Renato Russo. 

Atividades
realizadas

https://www.instagram.com/tv/CAp2OswnEUT/?utm_source=ig_web_copy_link


Atividades
realizadas
Data: 25/05
Local: Em casa
O que: Reunião Técnica Geral 



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



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. 



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



Atividades
realizadas
Data: 27/05
Local: CEAR Campinas
O que: Campanha ORCAMPI de plantio de árvores
Como parte de nossas ações ambientais, aproveitamos o 
período de isolamento para realizar o plantio de árvores no 
entorno da pista de atletismo do CEAR Campinas. Essa ação 
tem como objetivo aumentar a quantidade de árvores no 
local (e consequentemente das sombras), além de criar uma 
barreira contra o vento que chega diretamente na pista. 



Data: 29/05
Local: CEAR Campinas
O que: Construção de rampa de acesso à pista de atletismo 
do CEAR Campinas. 
Atentos a uma demanda dos atletas paraolímpicos que 
utilizam o CEAR Campinas para treinamentos, nossos 
colaboradores gentilmente construíram uma rampa na 
entrada secundária pista. Essa iniciativa visa facilitar 
o acesso dos atletas paraolímpicos, aumentando a 
acessibilidade do Complexo de Atletismo. 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
A 3M segue atuando com destaque no enfrentamento da 
pandemia de COVID-19. Em maio a empresa doou 225 
mil máscaras PFF2 para trabalhadores de 30 instituições 
de saúde, da área social e universidades do país, em 
especial as que estão atendendo pelo Sistema Único de 
Saúde. A 3M também destinou matérias-primas usadas 
em processos internos para a Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), para a Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) de Araraquara, além de tecidos para a 
produção de aventais descartáveis – que serão doados para 
profissionais de saúde da região de Campinas. A empresa 
também está participando de um esforço da indústria 
automotiva para a manutenção de respiradores mecânicos 
hospitalares. Técnicos da fábrica 3M de Sumaré (SP) 
estão voluntariamente colaborando nos cuidados com os 
respiradores, auxiliando os hospitais do Estado de São Paulo. 
Gostaríamos de parabenizar a 3M pelas iniciativas.



O Instituto CPFL segue com a edição “fica em 

casa” do Café Filosófico. Uma das lives de maio 

foi realizada com Rosely Sayão, psicóloga e 

consultora educacional. Na ocasião, Rosely 

abordou um tema muito atual “Não são férias. 

Mas as crianças estão em casa... e agora? 

Que futuro terão?”. Esse assunto tem sido 

amplamente discutido por pais e instituições 

de ensino durante a pandemia do coronavírus. 

Repentinamente as crianças e adolescentes 

deixaram de frequentar as escolas, seguindo 

as orientações de enfrentamento ao COVID-19, 



e embora estejam em casa, não estão de férias. 
Na live, Rosely discute as consequências e os 
riscos, no presente e no futuro, desse período de 
distanciamento social, além de alternativas para 
minimizar os prejuízos nos estudos e na saúde 
desses jovens. Quem quiser conferir, o vídeo está 
disponível no Youtube do Café Filosófico:

Clique para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=wpF7Kml3-yU


atleta
destaque
Nome: Sophia Oliveira da Rocha

Data de nascimento: 14/05/2006

Especialidade: Gosto das provas com barreiras

O que é o esporte para você: O esporte para mim é uma forma de 
oportunidade e aprendizagem. Aprendo coisa nova, conheço novos lugares 
através das competições e faço amigos. Mesmo que eu não queira praticar 
esporte para o resto da minha vida (coisa que eu quero fazer) eu vou saber 
como é ter tido essa experiência incrível.

Alegria: minha alegria tem vários motivos, mas o principal é quando eu 
estou reunida com as pessoas que eu gosto, meus amigos, professores, 
minha família, independente do que vamos fazer. Só de estar junto isso já é 
maravilhoso.

Sonho: Eu sonho em me formar no que eu gosto, ter minha própria casa, 
continuar treinando, e fazer muitas outras coisas, com as pessoas que eu amo 
ao meu lado.

Qualidade: Sou muito focada com o que eu quero.

Ídolo: Eu não tenho especificamente um ídolo, mas uma pessoa que eu admiro 
bastante do atletismo é o Márcio Teles (atleta da ORCAMPI, que compete nos 
400 metros com barreiras e já está qualificado para os Jogos de Tóquio 2021). 

No ouvido: Músicas que me deixam animada.

Na mochila: Roupas, sapatilha, garrafinha de água, passe (transporte público) 
e documentos.

ORCAMPI é: Para mim além de ser um projeto maravilhoso, é como se fosse 
uma segunda casa, pois é um lugar que eu gosto bastante de frequentar. Me 
sinto bem estando lá, convivo com pessoas maravilhosas e que me ajudam 
com o que eu preciso.

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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