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Meus amigos,

Na primeira quinzena de abril mantivemos as atividades remotas, respeitando as 
recomendações das autoridades. Felizmente com o avanço de fase de Campinas no 
plano de flexibilização conseguimos retomar as atividades presenciais a partir de 
19/04, com todas as medidas sanitárias exigidas. É muito bom ver os nossos jovens 
na pista de novo, mantendo-se fisicamente ativos e interagindo com os amigos – 
sempre com a cautela necessária para o momento. Mantivemos um número maior de 
turmas, em diferentes horários, para evitar aglomerações.

E sabendo que a pandemia vem impondo grandes desafios a todos, impactando 
diretamente muitas famílias atendidas por nós, conseguimos distribuir 
gratuitamente cestas básicas. Essa ação foi viabilizada com o apoio da Lei de 
Incentivo ao Esporte, da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania 
(portaria MC nº 612, de 2 de março de 2021). Gostaria de agradecer a equipe da Lei 
de Incentivo ao Esporte e todos os nossos colaboradores que ajudaram nessa ação.

Em abril também tivemos o retorno de competições, voltadas especialmente aos 
atletas que seguem em busca de índices para importantes eventos como os Jogos 
Olímpicos, Pan-Americano, Sul-Americano e Troféu Brasil. 

É muito bom ver os atletas competindo novamente, mas não podemos esquecer que 
precisamos fazer a nossa parte para combater a pandemia. Vamos em frente, com 
muito cuidado.

Conversa  
na pista



CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES 
MAIO  2021

01 e 02 – Campeonato Mundial de Revezamentos (Silésia, Polônia) 

01 – 2º Torneio Atletismo Paulista (Bragança Paulista)

02 – Campeonato Sul-Americano de Maratona (Assunção, Paraguai)

14 a 16 – Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto (Buenos Aires, Argentina)

21 a 23 – Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-20 (local a ser definido)

* Calendário sujeito a alterações decorrentes da pandemia de COVID-19. 



CALENDÁRIO
DE EVENTOS 
MAIO  2021

10 – Reunião Técnica IVCL

Local: Atividade será realizada por vídeo conferência

Horário: 11 horas

19 – Grupo de estudos IVCL

Local: Atividade será realizada por vídeo conferência

Horário: 11 horas



DE OLHO
NOS NÚMEROS 

- Passes: 1.200

- Lanches: 980

- Atletas em treinamento: 68

- Alunos escolinha: 116

- Alunos novos: 6



Atividades 
realizadas 
Data: 01 a 16/04

O que: Treinos on-line

Local: Atividades realizada por vídeo 

conferência 



Atividades 
realizadas 
Data: 05/04

O que: Reunião técnica IVCL

Local: Atividade realizada por vídeo conferência 



Atividades 
realizadas 
Data: 06/04

O que: Semana da Saúde Unimed Campinas 

- Live: A importância da atividade física e 

bem-estar

Participação de Ricardo D´Angelo e Andre 

Heller



Atividades 
realizadas 
Data: 12/04

O que: Entrega Cestas Básicas adquiridas com 

recursos da Lei de Incentivo ao Esporte

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 14/04

O que: Grupo de Estudos IVCL

Local: Atividade realizada por vídeo conferência 



Atividades 
realizadas 
Data: 28/04

O que: Palestra do Programa Medicina 

Preventiva Unimed Campinas

Local: Atividade realizada por vídeo 

conferência, exceto para os atletas que não 

conseguem acompanhar virtualmente de suas 

casas e puderam assistir do CEAR Campinas, 

usando máscaras e respeitando

 distanciamento recomendado. 

Tema: Sexualidade e Doenças Sexualmente 

Transmissíveis 

Palestrante: Fabiana Savoia Nahas  



O Café Filosófico CPFL traz mais uma live 

“fica em casa”. Mário Eduardo Costa Pereira, 

psiquiatra e psicanalista, vai refletir sobre 

o sono e as perturbações derivadas dele no 

mundo de hoje. Atualmente, cerca de um terço 

dos indivíduos adultos sofrem com algum tipo 

de perturbação significativa do sono, em algum 

período no decorrer do ano. “Há um consumo 

maciço tanto de substâncias para dormir 

quanto para se manter acordado e produtivo. 

Transtorno de um sujeito? Sintoma do mundo 

moderno? Vamos falar sobre como conceber 

e compreender uma situação tão complexa e 

sobre como  tratá-la”, observa Mário Eduardo.



O episódio “Insônia” faz parte da série 

“Transtornada mente – uma visão da 

psiquiatria”, que debate o aumento dos 

transtornos mentais e a preocupação com a 

saúde mental nos dias de hoje, sob curadoria 

do psiquiatra Neury Botega. O episódio está 

disponível no Youtube do Café Filosófico CPFL: 

youtube.com/CafeFilosofico

youtube.com/CafeFilosofico


Nome: Joaquim Henrique Tuchiama Augusto

Data de nascimento: 16/10/06

Especialidade: lançamento do dardo

O que é o esporte para você: uma mudança de vida, em busca de 

saúde e alegria.

Alegria: ter um bom desempenho tanto na escola quanto nos treinos, 

além de momentos com a família e amigos.

Sonho: ser bem-sucedido e montar uma família.

Qualidade: como pessoa é sempre querer ajudar o próximo, seja no 

treino ou na escola, eu vou estar ajudando.

Ídolo: Cristiano Ronaldo, por sua história de vida e superação.

No ouvido: pagode e funk

Na mochila: eu levo sempre celular, carteira, documentos, garrafinha 

de água e fone de ouvido.

IVCL é: uma chance na vida, um lugar que você faz amigos, e cresce 

como pessoa, um lugar onde junta as pessoas independente da classe 

social, cor, gênero, religião, como uma família só.
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