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Meus amigos, 

Antes de mais nada, espero que estejam todos bem. Essa é uma edição bem diferente da 

nossa newsletter eletrônica já que muita coisa mudou nas últimas semanas e certamente 

mudará nas próximas também. A pandemia do novo coronavírus atingiu o mundo todo e 

nosso país também está enfrentando o aumento do número de casos. É evidente que todos 

tiveram que fazer adequações em suas rotinas. Os que puderem devem ficar em casa, 

respeitando as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Claro que não é fácil ficar 

isolado socialmente, o povo brasileiro – em especial – não está acostumado a isso. Mas 

precisamos nos esforçar, pensando no bem-estar de todos e nas inúmeras vidas que podem 

ser salvas com essa medida. 

Eu nunca passei por uma situação de pandemia e isolamento como essa, mas posso 

garantir a vocês que é nessas horas que precisamos nos superar. Estava lembrando de 

algumas dificuldades que passei ao longo da minha vida, revivendo muita coisa. Para mim, 

desistir nunca foi uma opção, por mais difícil que fosse o momento. É nessas horas que 

nos reinventamos, que descobrimos o quanto fortes nós somos. Estamos atravessando um 

período complicado, de muitas incertezas e muito medo. O que eu gostaria de pedir a vocês 

é para manter a fé que isso vai passar. E tenho certeza que sairemos mais fortes dessa 

crise. Fico emocionado de ver tantas iniciativas de solidariedade em diversas regiões do país 

e sei que vamos aprender muito com esse período difícil. Deixo o meu agradecimento aos 

profissionais que não podem ficar em casa nesse momento e que seguem trabalhando para 

que os serviços essenciais continuem funcionando. Vocês estão em meus pensamentos, 

muito obrigado. E quem puder, já sabe né, fica em casa. 

Con-
versa  
na
pista



CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES
ABRIL 2020 
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COMUNICADO OFICIAL  
 

FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO 
 

Comunicamos que em função do surto COVID-19, 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 e eventos da FPA previstas no Calendário Oficial 
2020 e compreendidas entre os dias 16 de Março e 30 de Abril de 2020: 
 
1- As competições de Pista e Campo foram suspensas, 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, podendo ser 
remarcados os Permits já emitidos sem nenhum custo adicional aos Organizadores de 
Corridas; 
3- A Sede Administrativa da FPA funcionará das 10hs ás 16hs e com 
contingenciamento de colaboradores, a critério da Diretoria Executiva. 
 
Sem mais, colocamo-nos à disposição da Comunidade do Atletismo em nossos canais 
institucionais. 

 
São Paulo, 14 de Março de 2020.  
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CALENDÁRIO DE EVENTOS 
ABRIL 2020
01 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas

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

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



OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS DE 
TÓQUIO SÃO OFICIALMENTE ADIADAS 
PARA 2021

MATHEUS SONHA COM A SELEÇÃO 
BRASILEIRA E EM IR PARA UMA OLIMPÍADA

ORCAMPI
na mídia

https://globoplay.globo.com/v/8426993/programa/
https://www.institutocpfl.org.br/2020/03/06/matheus-sonha-com-a-selecao-brasileira-e-em-ir-para-uma-olimpiada/


Data: 02/03/2020
Local: CEAR Campinas
O que: Clínica de levantamento de peso olímpico 
Ministrada por nossos atletas Ralf Rei e Luis Gustavo. 

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 02/03/2020
Local: Unimed Campinas
O que: Semana do Bem-Estar da Mulher - Encontro de 
Mulheres Unimed Campinas
Participação de nossa psicóloga Simone Sanches e das 
atletas Tiffani Beatriz Marinho e Rafaela Torres. 



Atividades
realizadas
Data: 06/03/2020
Local: CEAR Campinas
O que: Evento de comemoração ao
Dia Internacional da Mulher
Reunimos os atletas e suas mães para conversar sobre 
a importância da valorização e do respeito às mulheres. 
Também assistimos um vídeo com uma poesia sobre o tema 
e tivemos um delicioso lanche. Cada uma de nossas atletas 
e todas as mães participantes receberam um vasinho de 
cactos como símbolo da resistência feminina. 



Data: 07/03/2020
Local: São Bernardo do Campo
O que: Torneio FPA Sub-20 e Adulto
Crédito das fotos: Matias/FPA
Destaques:
Douglas Junior dos Reis – 1º lugar no lançamento do disco
Fernando Carvalho Ferreira – 1º lugar no salto em altura
Jucilene Sales de Lima – 1º lugar no lançamento do dardo
Valdileia Martins – 1º lugar no salto em altura
Rafaela Torres Gonçalves – 3º lugar no lançamento do dardo

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 11/03/2020
Local: CEAR Campinas
O que: Avaliações Biomotoras



Atividades
realizadas
Data: 11/03/2020
Local: CEAR Campinas
O que: Avaliações Biomotoras



Data: 14/03/2020
Local: Bragança Paulista
O que: Torneio FPA Adulto e Sub-20 
Crédito das fotos: Vinicius/FPA
Destaques:
Ana Carolina de Jesus Azevedo – 1º lugar nos 100 metros 
e 1º lugar nos 200 metros
Jessica Pellario Bueno – 1º lugar nos 3.000 metros 
com obstáculos
Valdileia Martins – 1º lugar no salto em altura
Matheus Estevão da Silva Borges – 2º lugar nos 3.000 metros 
com obstáculos
Ralf Rei Airton de Oliveira – 2º lugar no lançamento 
do martelo 
Luis Gustavo Aguiar da Silva – 3º lugar no lançamento 
do martelo 
William Braido – 3º lugar no arremesso do peso

Atividades
realizadas



Atividades
realizadas
Data: 14/03/2020
Local: Bragança Paulista
O que: Torneio FPA Adulto e Sub-20 
Crédito das fotos: Vinicius/FPA
Destaques:
Ana Carolina de Jesus Azevedo – 1º lugar nos 100 metros 
e 1º lugar nos 200 metros
Jessica Pellario Bueno – 1º lugar nos 3.000 metros 
com obstáculos
Valdileia Martins – 1º lugar no salto em altura
Matheus Estevão da Silva Borges – 2º lugar nos 3.000 metros 
com obstáculos
Ralf Rei Airton de Oliveira – 2º lugar no lançamento 
do martelo 
Luis Gustavo Aguiar da Silva – 3º lugar no lançamento 
do martelo 
William Braido – 3º lugar no arremesso do peso



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

www.saude.gov.br/coronavirus


Atendimento
Unimed Campinas

Nossa parceira desde 1997, ano de fundação da equipe,

a Unimed Campinas suspendeu os atendimentos presenciais 

em função da pandemia do coronavírus. Como muitos atletas 

possuem planos de saúde, compartilhamos a informação 

sobre os atendimentos pelos canais digitais da empresa:

- aplicativo Unimed Campinas

- Portal unimedcampinas.com.br

- Canal do Cliente

- Assistente virtual Luna 

- Telefone 0800 13 66 88



Suspensão
de atividades

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde 

pública e respeitando a nossa premissa de valorização 

da saúde dos nossos atletas tivemos que suspender as 

atividades presenciais em 19/03/2020, 

por tempo indeterminado. Mesmo assim, todos 

os nossos colaboradores seguem trabalhando de suas 

casas elaborando treinos, realizando atendimentos online 

(através de aplicativos de imagens) e monitorando 

o bem-estar de nossos atletas.



Suspensão
de atividades

Sabemos que a prática contínua dessas atividades ajuda 

na manutenção da boa condição de saúde física e mental 

durante esse período de isolamento. Compartilhamos 

algumas fotos e vídeos desses treinos realizados em casa, 

sob orientação dos nossos colaboradores. Você também 

pode acompanhar essa rotina de treinos em casa pelas 

nossas redes sociais, no destaque “Quarentena”. 



Adiamento dos
Jogos Olímpicos

A pandemia mundial do coronavírus causou o adiamento dos 

Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição será disputada de 

23 de julho a 8 de agosto de 2021. Segundo o Comitê Olímpico 

Internacional (COI), a decisão via proteger a saúde dos atletas e 

de todos envolvidos com os Jogos; preservar os interesses dos 

atletas e do esporte olímpico e respeitar o calendário esportivo 

mundial. O COI também assegurou a manutenção das vagas dos 

atletas já classificados.



O Instituto CPFL está com uma programação 

especial para esse período de isolamento 

social. São oito playlists temáticas inéditas, com 

mais de 20 horas de conteúdo em seu canal no 

Youtube. As playlists, que possuem entre três e 

cinco vídeos, serão divulgadas duas vezes por 

semana. Dentre os temas estão: amor, sexo, 

relações, família e drogas, mulheres, política 

& social, tecnologia, felicidade, educação & 

infância e depressão & tristeza.



“É um momento de solidariedade e nós queremos 

conectar nossos conteúdos com essa nova realidade 

onde a população precisa ficar em casa. Os nossos 

esforços resultaram em uma curadoria de 30 vídeos 

distribuídos por 8 temas que nos ajudam a refletir 

sobre assuntos que vão de política à tecnologia”, 

explica o diretor superintendente do Instituto CPFL, 

Mário Mazzilli. O conteúdo pode ser acessado em

https://www.youtube.com/institutocpfloficial

https://www.youtube.com/institutocpfloficial


atleta
destaque
Nome: Rafaela Torres Gonçalves

Data de nascimento: 27/11/1991

Especialidade: Lançamento do dardo.  

O que é o esporte para você: Transformação de vida.

Alegria: Trabalhar com o que eu amo.

Sonho: Participar de uma Olimpíada.

Qualidade: Determinada e persistente.

Ídolo: Minha mãe.

No ouvido: Pagode.

Na mochila: Material de treino.

ORCAMPI é: Uma oportunidade de mudança de vida. 

Con-
versa  
na
pista



Medalhas Conquistadas
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TOTAL 14 medalhas TOTAL 43 medalhas

TEmporada 2020
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