
EDIÇÃO Nº129 - OUTUBRO 2020



Meus amigos, 

Encerramos o mês de outubro com muitos motivos para comemorar. Tivemos mais algumas competições 

no período, dentre elas o Campeonato Paulista Adulto e Sub-20 de Atletismo. Conquistamos o vice-

campeonato geral adulto e fomos campeões geral na categoria Sub-20 – comprovando mais uma vez o 

excelente trabalho de descoberta e desenvolvimento de novos talentos. 

Fico muito feliz de ver nossos atletas superando todas as adversidades que a pandemia impôs a todos 

nós. Sei o quanto eles estavam sentindo falta das competições e o quanto é importante traçar os objetivos 

competitivos para a temporada (mesmo que ela seja curta como essa). 

Paralelo a isso, já estamos realizando avaliações preparatórias para 2021. Tanto os atletas da Escola de 

Formação quanto os dos grupos de treinamento estão realizando testes biomotores, de força e potência 

para acompanhamento das etapas de crescimento e desenvolvimento de cada um. Os resultados desses 

testes são periodicamente analisados pela nossa equipe multidisciplinar para acompanhamento e 

eventuais ajustes nos treinamentos. Essa ação contribui muito com o sucesso do nosso trabalho e é um 

grande benefício oferecido aos nossos jovens. 

Estamos nos aproximando do fim de 2020, mas ainda teremos muitas competições. As próximas semanas 

serão bem agitadas com as disputas dos Campeonatos Brasileiros Sub-20 e Sub-18. Em dezembro 

teremos o Troféu Brasil de Atletismo, principal competição do atletismo brasileiro. 

Apesar dessa aparente normalidade, gostaria de lembrá-los que ainda estamos em pandemia e 

precisamos continuar nos cuidando. É muito importante seguir as recomendações de uso de máscaras, 

distanciamento e constante higiene das mãos. Se cada um fizer a sua parte conseguiremos superar esse 

enorme desafio. Conto com o apoio de vocês!

Con-
versa  
na
pista



CALENDÁRIO DE EVENTOS 
NOVEMBRO 2020

CALENDÁRIO DE COMPETIÇÕES 
NOVEMBRO 2020

DE OLHO NOS NÚMEROS 
04 – Testes de potência ótima – ORCAMPI/Cefise 
Horário: das 8 horas às 16h30

04 – Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI 
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Palestrante: Guilherme
Tema: Organização de eventos
Horário: 11 horas

09 – Avaliações Biomotoras 3 – Atletas Sub-18 
Horário: das 8 horas às 16h30

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

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

26– Palestra do Programa de Medicina Preventiva Unimed Campinas
Local: CEAR Campinas
Tema: Drogas

31/10 e 01/11 - Campeonato Paulista Caixa Adulto e Sub-20 
de Atletismo – Bragança Paulista
06 a 08/11 – Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo 
Sub-20 – Bragança Paulista
11/11 – Torneio Atletismo Paulista – Bragança Paulista
18/11 – Torneio Atletismo Paulista – Bragança Paulista
20 a 22/11 – Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo 
Sub-18 – Bragança Paulista 
25/11 – Torneio Atletismo Paulista – Bragança Paulista

- Passes: 2.580
- Lanches: 1.920
- Atletas em treinamento: 70
- Alunos escolinha: 110
- Alunos novos: 15



COM PROTOCOLOS, BRASILEIRO CAIXA 
SUB-20 MARCA RETOMADA DO CALENDÁRIO 
NACIONAL

ORCAMPI
na mídia

REVISTA PODIUM, EDIÇÃO NÚMERO 22

http://www.cbat.org.br/novo/noticias/noticia.aspx?id=20285


Atividades
realizadas
Data: 03/10
O que: 9º Torneio Atletismo Paulista – Adulto e Sub-20
Local: Bragança Paulista 
Destaques: 
Felipe Gabriel Mattias Correira da Silva – 1º lugar no 
salto com vara – Adulto
Larissa Roberta Macena – 1º lugar nos 100 metros com 
barreiras – Adulto
Luis Gustavo Aguiar da Silva – 1º lugar no lançamento 
do martelo – Adulto
Marcos Paulo Leal Ferreira – 1º lugar nos 110 metros 
com barreiras - Sub-20
Matheus Estevão da Silva Borges – 1º lugar nos 3.000 
metros com obstáculos – Adulto



Atividades
realizadas
Valdileia Martins – 1º lugar no salto em altura - Adulto
Vitor Hugo de Miranda – 1º lugar nos 400 metros – Adulto
Jordan Santos de Souza – 2º lugar nos 110 metros com 
barreiras – Adulto e 3º lugar no salto em distância – Adulto
Larissa Serafin de Souza – 2º lugar nos 100 metros com 
barreiras – Adulto
Frederico Augusto Bueno da Silva – 2º lugar nos 3.000 
metros com obstáculos – Adulto
Ítalo Matheus Barbosa de Araújo – 2º lugar nos 800 metros 
– Adulto
Ralf Rei Airton de Oliveira – 2º lugar no lançamento do 
martelo – Adulto
Wagner Francisco Cardoso – 2º lugar nos 400 metros – 
Adulto



Data: 03/10
O que: 9º Torneio Atletismo Paulista – Adulto e Sub-20
Local: Bragança Paulista 



Atividades
realizadas
Data: 07/10
O que: Comemoração do Dia das Crianças



Atividades
realizadas
Data: 10/10
O que: Troféu Bandeirantes – Adulto e Sub-20
Local: Campinas
Destaques: 
Marcos Paulo Leal Ferreira – 1º lugar nos 110 metros com 
barreiras – Sub-20 e 1º lugar nos 400 metros com barreiras
Ana Luisa Soares Ferraz – 1º lugar nos 100 metros com 
barreiras – Sub-18 e 1º lugar no arremesso do peso – Sub-18

Douglas Junior dos Reis – 1º lugar no lançamento do disco
Jessica Honorato Caetano – 1º lugar nos 100 metros
Jucilene Sales de Lima – 1º lugar no lançamento do dardo 
Kleidiane Barbosa Jardim – 1º lugar nos 800 metros
Lidiane Milena Cansian – 1º lugar no lançamento do disco
Ralf Rei Airton de Oliveira – 1º lugar no lançamento do 
martelo



Atividades
realizadas
Larissa Roberta Macena – 2º lugar nos 100 metros com 
barreiras e 2º lugar no salto em altura 
Ítalo Matheus Barbosa de Araújo – 2º lugar nos 800 metros
Luis Gustavo Aguiar da Silva – 2º lugar no lançamento do 
martelo 
Samira Fernandes de Assis – 2º lugar nos 100 metros com 
barreiras – Sub-18
Larissa Serafim de Souza – 3º lugar no salto em altura e 3º 
lugar no lançamento do dardo
Alisson Murilo Florentino Lira – 3º lugar nos 400 metros 
com barreiras



Atividades
realizadas
Data: 10/10
O que: Troféu Bandeirantes – Adulto e Sub-20
Local: Campinas



Atividades
realizadas
Data: 14/10
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Palestrante: Treinador Sinval Oliveira



Atividades
realizadas
Data: 21/10
O que: Grupo de Estudos dos profissionais da ORCAMPI
Palestrante: Treinador Sinval Oliveira



Atividades
realizadas
Data: 21/10
O que: Palestra do Programa de Medicina Preventiva Unimed 
Campinas
Tema: Você sabe o que está comendo?



Atividades
realizadas
Data: 26/10
O que: Reunião Técnica ORCAMPI



Atividades
realizadas
Data: 26/10
O que: Avaliações biomotoras com atletas da
Escola de Formação 



Atividades
realizadas
Data: 30/10
O que: Testes de força e potência com equipamentos que 
avaliam a velocidade de deslocamento da barra, saltos com 
altura máxima e força aplicada no salto.



Atividades
realizadas
Data: 31/10 e 01/11
O que: Campeonato Paulista Caixa Adulto e Sub-20 de 
Atletismo
Local: Bragança Paulista
Destaques: 

Resultados Adulto
Equipe Vice-Campeã – geral adulto
2º lugar por equipes na categoria adulto feminino
2º lugar por equipes na categoria adulto masculino
Ana Carolina de Jesus Azevedo – 1º lugar nos 100 metros e 1º 
lugar nos 200 metros
Kleidiane Barbosa Jardim – 1º lugar nos 800 metros e 1º 
lugar nos 1.500 metros
Joyce Vieira Pereira – 1º lugar nos 20.000 metros de marcha 
atlética



Atividades
realizadas
Jucilene Sales de Lima - 1º lugar no lançamento do dardo
Lidiane Milena Cansian – 1º lugar no lançamento do disco
Matheus Estevão da Silva Borges – 1º lugar nos 1.500 metros
Paulo Enrique Alves da Silva – 1º lugar no lançamento do 
dardo
Valdileia Martins – 1º lugar no salto em altura
Douglas Junior dos Reis – 2º lugar no lançamento do disco
Ítalo Matheus Barbosa de Araújo – 2º lugar nos 800 metros
Jessica Pellario Bueno – 2º lugar nos 1.500 metros e 3º lugar 
nos 800 metros
Larissa Roberta Macena – 2º lugar no heptatlo
Luis Gustavo Aguiar da Silva – 2º lugar no lançamento do 
martelo
Marta Pereira Rocha – 2º lugar no salto em altura



Atividades
realizadas
William Braido – 2º lugar no arremesso do peso
Esthefania Ribeiro da Costa – 3º lugar no lançamento do 
disco
Isabel Demarco de Quadros – 3º lugar no salto com vara
Jordan Santos de Souza – 3º lugar no decatlo 
Josué Lima da Costa – 3º lugar no salto em altura
Rafaela Torres Gonçalves - 3º lugar no lançamento do 
dardo

Resultados Sub-20
Equipe Campeã – geral Sub-20
1º lugar por equipes na categoria Sub-20 feminino
3º lugar por equipes na categoria Sub-20 masculino



Atividades
realizadas
Ana Luisa Soares Ferraz – 1º lugar nos 100 metros 
com barreiras, 1º lugar no salto em altura e 1º lugar 
no salto em distância
Marcos Paulo Leal Ferreira - 1º lugar nos 110 metros 
com barreiras e 3º lugar nos 400 metros com 
barreiras
Ingara Cristina da Silva – 1º lugar no salto triplo
Leticia Elen Rocha Vieira – 1º lugar nos 400 metros
Revezamento 4x100 metros feminino (Rafaela, Ana 
Luisa, Laryssa e Larissa) – 1º lugar 
Revezamento 4x400 metros feminino (Ana Luisa, 
Izabella, Larissa e Leticia) – 1º lugar 
Thayna Cristina dos Santos Nascimento – 2º lugar no 
arremesso do peso e 2º lugar no salto em distância
Carlos Henrique de Almeida Martins – 2º lugar nos 
1.500 metros
Cassiane Crispim de Souza – 2º lugar nos 3.000 
metros com obstáculos



Atividades
realizadas
Fernanda Carvalho Nori – 2º lugar no salto em altura
Matheus Donadoni Pires – 2º lugar no lançamento do dardo
Revezamento 4x100 metros masculino (Ezequiel, Alvaro, 
Guilherme e Marcos) – 2º lugar 
Bruno Diego Oliveira do Prado – 3º lugar nos 3.000 metros 
Larissa Serafin de Souza – 3º lugar nos 100 metros com 
barreiras e 3º lugar no salto em distância
Ygor Jesus Floriano Amorim Capuchinho – 3º lugar no 
arremesso do peso



A historiadora e antropóloga, Lilia Schwarcz, recebeu 

o Café Filosófico CPFL para tratar de “tolerância e 

intolerância”. O programa, que faz parte da série “A 

consciência mascarada: larvatus prodeo”, refletiu sobre 

as polaridades do cotidiano em contraste com o mito de 

que o Brasil é um país pacífico. “Há um mito de que o 

Brasil é uma nação avessa a conflitos, pacífica na sua 

índole, democrática no que se refere à convivência de 

gêneros, raças e etnias, uma espécie de “paraíso da 

tolerância” em meio a um mundo inclemente. Essas 

definições generalizantes não sobrevivem, porém, a um 

enfrentamento no campo, a uma batida da polícia nas 

cidades, a uma discussão entre políticos, a um assalto 

Tolerância e intolerância são tema
de palestra do Café Filosófico CPFL 



à mão armada, a uma briga no trânsito, a um censo étnico 

que revela a desigualdade estrutural que persiste por aqui”, 

explica Schwarcz. O funcionamento dessas polaridades 

produz, por seu turno, uma lógica de ódios e afetos que 

contamina não só a compreensão e a avaliação das 

instituições públicas, mas também o dia a dia das relações 

pessoais.

A palestra está disponível no canal do programa no Youtube:

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.

be&v=XYsHboVkLGk&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XYsHboVkLGk&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XYsHboVkLGk&app=desktop


atleta
destaque
Nome: Gabriel José Luiz

Data de nascimento: 14/08/2000

Especialidade: 100 metros e 200 metros

O que é o esporte para você: O esporte é o que me motiva a ser melhor. 
Através dele posso me expressar e me superar eventualmente.

Alegria: Praticar esportes no meu tempo de ócio. 

Sonho: Trabalhar em uma área relacionada com o esporte, ter um retorno 
monetário e sentimental muito bom, também saber qual é o meu limite no 
atletismo.

Qualidade: Alegre, comunicativo, dinâmico e rápido.

Ídolo: Usain Bolt e Geovani Veridiano

No ouvido: Praise the Lord (DaShine)

Na mochila: Sapatilha e água

ORCAMPI é: Parte da minha vida.

Con-
versa  
na
pista



Medalhas Conquistadas
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TOTAL 22 medalhas TOTAL 65 medalhas
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PRATA PRATABRONZE BRONZE

w
w

w
.c

ba
t.o

rg
.b

r

17




