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Conversa  
na pista

Meus amigos, 

Iniciamos 2023 com muito entusiasmo e grandes planos. Nossa Escola de 

Formação segue firme com o propósito de levar o atletismo para cada vez mais 

crianças e adolescentes, sempre aliado com a saúde e a educação. Destaque 

para o nosso programa de apoio escolar, que vem sendo constantemente 

ampliado para atender a demanda de nossos jovens. Já os atletas dos grupos 

de treinamento estão com os objetivos traçados para a temporada.

Em janeiro promovemos um curso de atualização em miniatletismo para 

toda a nossa equipe técnica. Esse tipo de iniciativa é muito importante para 

continuarmos oferecendo a melhor estrutura e conhecimento possíveis para os 

nossos jovens. Aproveito para desejar a todos um excelente 2023! Vamos juntos 

que temos muito trabalho pela frente.
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11 - 1º Circuito Paulista Open

(São Bernardo do Campo/SP)

25 - 2º Circuito Paulista Open

(São Bernardo do Campo/SP)

* Calendário sujeito a alterações.

Calendário
de competições
FEVEREIRO  2022



IVCL NEWS

01 – Consultas e atividades do Programa de 

Educação Alimentar

Local: CEAR Campinas

08 – Reunião técnica IVCL

Local: CEAR Campinas

Horário: das 11h30 às 13h30

22 – Grupo de Estudos IVCL

Local: CEAR Campinas

Horário: das 11h30 às 13h30

24 – Atividade do Programa de Educação 

Alimentar

Local: CEAR Campinas

27 – Coleta de exames médico – Programa 

Medicina Preventiva Unimed Campinas

Local: CEAR Campinas

FEVEREIRO  2022

Calendário
de eventos
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Auxílio transporte treinos: 

2.848 unidades
Suporte nutricional: 

 2.380 unidades
Atletas em treinamento: 

 113
Alunos na Escola de Formação: 

 180
Atividade do Programa de Educação Alimentar: 

 1
Reunião técnica: 

 1

Janeiro 
em números 



IVCL NEWS

Atividades
realizadas
O que: Atividades especiais de férias Escola de Formação

Local: CEAR Campinas
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Atividades
realizadas
Data: 18/01

O que: Reunião Técnica IVCL

Local: CEAR Campinas
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Atividades
realizadas
O que: Curso de atualização Miniatletismo

Palestrante: Prof. Me. Lázaro Pereira Velázquez
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Retrospectiva 2022 do Café Filosófico,
broadcast de reflexões do Instituto CPFL

Um dos destaques do Café Filosófico em 2022 foi a série “A canoa virou: 
infância e pandemia”. Com curadoria do psicanalista Rinaldo Voltolini, a 
infância é o objeto de análise a partir das variáveis que emergiram com a 
pandemia de Covid-19. Voltolini analisa a ideia frágil de controle sobre a 
vida, posta em xeque pela natureza, através de uma metáfora: “Um vírus, 
fenômeno da natureza, foi capaz de virar a grande canoa humana na qual 
viajávamos todos na crença de um percurso controlado e soberano”.
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O mal-estar da infância na
contemporaneidade
Daniel Becker

Crianças que vivem a morte:
saber fazer com a perda
Ilana Katz

Escola sem aventuras:
crianças na pandemia
Rinaldo Voltolini

https://www.youtube.com/watch?v=YXW51hSlHTk&list=PL4SR0cOJS2pMcooyOksacNnK6gKqpI1Nb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7fSBexLZX30&list=PL4SR0cOJS2pMcooyOksacNnK6gKqpI1Nb&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=tJ0qnF1TvpE&list=PL4SR0cOJS2pMcooyOksacNnK6gKqpI1Nb&index=4
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Atleta
destaque 

Data de nascimento: 19/07/2007

Especialidade: Escola de Formação 

O que é o esporte para você: Para mim o esporte pode ser usado 
para conhecer novas modalidades, aprender a jogar em grupo e ser 
algo divertido.

Alegria: Estar com as pessoas que eu amo.

Sonho: Continuar com a minha carreira de ginasta, e também seguir 
carreia com o atletismo.

Qualidade: Eu sou simpática, gosto de experimentar coisas novas, 
me enturmo fácil nos lugares e sou extrovertida.

Ídolo: Meus pais, Rebeca Andrade e Isadora Pompeo.

No ouvido: Músicas, inglês e Worship

IVCL: Gera oportunidades de sermos atletas, muda o jeito das 
pessoas pensarem, ajuda a incentivarmos mais as pessoas

Ana Julia de  Jesus Batista 
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