FEVEREIRO 2021

Conversa
na pista

Meus amigos,
Em fevereiro recebemos a visita de alguns executivos da Comgás para uma manhã
de vivência no atletismo. Pudemos mostrar um pouco da nossa rotina de treinos,
proporcionando uma rica troca de experiências entre todos. Gostaria de agradecer
a visita e falar mais uma vez que as nossas portas estão sempre abertas para ações
como essa.
Ainda não tivemos competições, que estão programadas para retornarem
em março. Então seguimos com as avaliações biomotoras, treinamentos,
acompanhamentos psicossocial e fisioterapêutico. Esse período é muito importante
para o sucesso no restante da temporada.
Em fevereiro também tivemos uma importante ação de transição dos atletas mais
jovens para os grupos de treinamento de provas específicas, que funciona como uma
sequência natural no aprendizado. Com alguns ajustes devido às medidas sanitárias
impostas pela pandemia, dessa vez a iniciativa foi realizada em pequenos grupos.
Mesmo assim, esse ano tivemos o maior grupo de jovens (50 participantes) e todos
passaram por dinâmicas específicas coordenadas pela psicóloga Simone Sanches e
pela assistente social Simone Silva.
Não posso deixar de falar da pandemia, que mais uma vez está em uma situação
delicada e precisamos todos nos cuidar. É fundamental respeitarmos as medidas de
proteção até que todos possam ser vacinados. Sei que estamos cansados de muitas
limitações impostas pela pandemia, mas vamos juntos vencer esse desafio.

CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES

MARÇO 2021

14/03 – Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética – Bragança Paulista
20 e 21/03 – 1º Torneio Atletismo Paulista – Adulto, Sub-20 e Sub-18 – São Paulo
27/03 - 2º Torneio Atletismo Paulista – Adulto, Sub-20 e Sub-18 – Piracicaba

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

CALENDÁRIO
DE EVENTOS

MARÇO 2021

06 – Reunião Técnica IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
17 – Grupo de estudos IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11 horas
Palestrante: Evandro Lázari

DE OLHO
NOS NÚMEROS
- Passes: 2.860
- Lanches 1.960
- Atletas em treinamento 68
- Alunos escolinha 130
- Alunos novos 12
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Atividades
realizadas
Data: 03/02
O que: Reunião técnica IVCL

Atividades
realizadas
Data: 10/02
O que: Campanha Unimed Campinas
Esporte e saúde andam lado a lado.
E desde 1998 a Unimed Campinas nos
ajuda a transformar tantas vidas através
do esporte. Com muito orgulho estamos
representados nessa campanha pelo nosso
padrinho Vanderlei Cordeiro de Lima.

Atividades
realizadas
Data: 10/02
O que: Transição Escola de Formação/
Treinamento
Local: CEAR Campinas
Alguns de nossos atletas mais experientes
tiveram uma “missão” especial: acolher os jovens
que estão em período de transição para os
grupos de treinamento de provas específicas.
Essa dinâmica de integração tem como objetivo
criar um canal de comunicação entre os mais
experientes e os mais novos, incentivando uma
rica troca de experiência diária. A atividade
foi coordenada pela nossa psicóloga Simone
Sanches e pela assistente social Simone Silva e
contou com a presença dos professores do IVCL.

Atividades
realizadas
Data: 17/02
O que: Visita Comgás
Local: CEAR Campinas

Atividades
realizadas
Data: 19/02
O que: Avaliações biomotoras 1
Local: CEAR Campinas
As avaliações têm como objetivo traçar um
perfil de desenvolvimento esportivo dos
nossos atletas. As coletas acontecem em
três períodos do ano e são realizadas com
atletas da Escola de Formação e Grupos de
Treinamento.

Atividades
realizadas
Data: 24/02
O que: Palestra do Programa Medicina
Preventiva Unimed Campinas
Local: CEAR Campinas
Tema: Saúde mental
Palestrante: Renata Rocha Vaughan

O mês de março marca o retorno das lives do Café
Filosófico CPFL com episódios inéditos. Transmitido
ao vivo pelo Youtube e Facebook, a série “Lupa da
Alma”é composta por dois programas. A curadoria é
da psicanalista Maria Homem e ela será a palestrante
do primeiro encontro no dia 11/03, às 18 horas. Com
o tema “Quarentena-revelação: um mergulho em
quem somos, como vivemos e o que podemos criar”, o
programa vai abordar um olhar psicanalítico sobre o
impacto do vírus em nossas vidas.

Atleta
de destaque

Nome: Vinícios Palazzi Santos
Data de nascimento: 05/07/2004
Especialidade: 100 metros e salto em distância.
O que é o esporte para você: O esporte para mim muitas vezes é
um refúgio, mas sem dúvidas é o que me move! Foi nele que aprendi
muitos princípios como motivação, determinação, disciplina, resiliência.
Com toda certeza essa sede de me superar a cada dia e ver o quanto
isso muitas vezes depende de mim mesmo. Me ajudou também a ver
que quando temos sonhos, temos de correr atrás e se dedicar para
poder chegar lá!
Alegria: Parte da minha alegria muitas vezes está em ensinar algo
através do que eu faço ou o que vivo. Já a outra parte é poder estar
com quem amo e crescer junto com essas pessoas.
Sonho: Um ouro olímpico e/ou um recorde mundial. Agora é trabalhar
para isso com muito foco e fé de que posso chegar lá!
Qualidade: Estar disposto a aprender ao máximo com as situações
que são colocadas em minha vida.
Ídolo: Alguém que sem dúvidas me inspira bastante é Jesus Cristo,
por todos os ensinamentos que esse homem deixou aqui na Terra.
Um ensinamento que sem dúvidas é crucial é o AMOR, tento trazer
isso para o meu cotidiano.
No ouvido: Na hora da competição é momento de guerra, então no
fone eu coloco a música com mais batidas e graves possíveis, para
chegar na hora da prova pronto para batalhar.
Na mochila: Minhas queridas sapatilhas, garrafa de água e protetor
solar!
IVCL é: Uma benção em minha vida, sou imensamente grato por
terem aberto as portas para mim em um momento tão difícil na
carreira no qual eu quase parei de praticar a modalidade.
Por isso tenho muito carinho a esse Clube e as pessoas que dirigem ele
por todo esse apoio que me deram e ainda dão!

