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Meus amigos,

Depois de tantas incertezas, pudemos acompanhar os melhores atletas do mundo 

disputando os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Que emoção acompanhar 

tantas histórias de superação, em especial dos brasileiros. Somos um país muito 

abençoado, com um povo batalhador e precisamos oferecer cada vez mais 

oportunidades para as nossas crianças e adolescentes estarem em contato com 

o esporte. Fizemos a nossa melhor campanha da história, mas podemos ir além. 

Estar em uma Olimpíada e representar o nosso país é uma realização imensa, fruto 

de muito trabalho. Muito obrigado a vocês pela dedicação e resiliência nesse ciclo 

olímpico tão desafiador.

Em julho também realizamos exames e consultas médicas com todos os nossos 

jovens, para que possamos acompanhar a condição de saúde e o desenvolvimento 

deles ao longo do ano. Essa ação é de extrema importância para esse público que 

atendemos e ajuda muito a nossa comissão técnica a entender as particularidades 

de cada um e ajustar os treinamentos sempre que necessário.

E para fechar o mês, realizamos mais uma Semana de Férias IVCL e a nossa 

tradicional Festa Julina. Foi uma semana repleta de alegria, integração, muitas 

atividades esportivas, pedagógicas e participação ativa das famílias. Muito obrigado 

a nossa equipe multidisciplinar pelo empenho e amor em cada etapa para que tudo 

fosse um sucesso.

Conversa  
na pista



CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES 
AGOSTO  2021

29/07 a 08/08 – Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão)

14 e 15/08 – Campeonato Paulista de Atletismo Sub-18 (Campinas)

27 a 29/08 – Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 (São Paulo)

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



CALENDÁRIO
DE EVENTOS 
AGOSTO  2021

07 – Reunião Técnica IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11h30

18 – Grupo de estudos IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11h30

18 – Palestra do Programa de Medicina Preventiva Unimed Campinas
Tema: Alimentação funcional - Os alimentos a nosso favor!
Local: Palestra on-line
Horário: 8h30 e 14h30



DE OLHO
NOS NÚMEROS 

- Passes: 1.480 

- Lanches: 1.520 

- Atletas em treinamento: 76 

- Alunos escolinha: 126 

- Alunos novos: 12



IVCL na
mídia
clique na matéria e confira

EX-ATLETAS CRIAM ONGS E USAM ESPORTE 
COMO FERRAMENTA DE INSERÇÃO SOCIAL

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1705397536475324-cear#foto-1705397536622179


Atividades 
realizadas 
Data: 02/07

O que: Festival Olímpico IVCL

Local: CEAR Campinas

Realizamos um Festival Olímpico e ensinamos um 

pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos e seus 

símbolos. Para completar a festa, fizemos um quiz 

para testar o que foi aprendido, muitas atividades 

práticas e diversão para os nossos jovens.



Atividades 
realizadas 
Data: 02/07

O que: Festival Olímpico IVCL

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 02/07

O que: Festival Olímpico IVCL

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 05/07

O que: Avaliações antropométricas – Sub-18

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 07/07

O que: Programa Saúde Básica com Dr. André 

Lugnani de Andrade

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 

Data: 07/07

O que: Exames Médicos  

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 

Data: 09 e 10/07

O que: 44º Campeonato Sul-Americano Sub-20

Local: Lima (Peru)

Destaques: 

Matheus Donadoni Pires – 2º lugar no decatlo

Ana Luisa Couto Soares Ferraz – 2º lugar no 

heptatlo

Vinicius de Carvalho Alves – 3º lugar nos 3.000 

metros com obstáculos



Atividades 
realizadas 
Data: 12/07

O que: Reunião Técnica IVCL 

Local: Atividade realizada por vídeo conferência



Atividades 
realizadas 
Data: 17 e 18/07

O que: Campeonato Paulista

de Atletismo sub-20

Local: Centro Olímpico (SP)

Destaques: 

4º lugar no geral

3º lugar na categoria masculina

4º lugar na categoria feminina

Fernanda Nori – 1º lugar no heptatlo 

Vinicius de Carvalho Alves – 1º lugar nos 3.000 

metros com obstáculos

Isadora de Souza Sorriano – 1º lugar nos 200 

metros rasos

Thiago Felipe Nobre de Souza – 1º lugar no salto 

triplo



Atividades 
realizadas 
Matheus Donadoni Pires – 2º lugar no lançamento 

do dardo e 2º lugar no decatlo

Ana Luisa Couto Soares Ferraz – 2º lugar nos 100 

metros com barreiras

Felipe Gabriel Mattias Correia da Silva – 3º lugar 

no salto com vara

Kayque de Arruda Bento da Silva Rocha – 3º 

lugar nos 200 metros rasos

Bruno Diego Oliveira do Prado - 3º lugar nos 

3.000 metros com obstáculos

Adriana Karla Kevellyn Silveira – 3º lugar no salto 

triplo

Crédito das fotos: Christian Corrêa/FPA



Atividades 
realizadas 
Data: 17 e 18/07

O que: Campeonato Paulista

de Atletismo sub-20

Local: Centro Olímpico (SP)



Atividades 
realizadas 

Data: 26 a 30/07

O que: Semana de Férias IVCL 



Atividades 
realizadas 
Local: CEAR Campinas

Data: 26/07

O que: Vacinação contra a gripe – Unimed 

Campinas



Atividades 
realizadas 

Data: 30/07

O que: Festa Julina IVCL



Atividades 
realizadas 
Local: CEAR Campinas

Data: 30/07

O que: Festa Julina IVCL

Local: CEAR Campinas 



Atividades 
realizadas 

Data: o mês todo

O que: Gravações “Repórteres da medalha 

olímpica”

Local: CEAR Campinas

As atividades do apoio pedagógico seguem 

sendo realizadas com muito êxito e contando 

com um engajamento cada vez maior dos atletas. 

Durante o mês de julho os participantes tiveram 

uma aula sobre o gênero textual entrevista e 

foram convidados a elaborar perguntas, realizar 

as gravações e entrevistas sobre os 17 anos da 

conquista da medalha olímpica do Vanderlei 

e também sobre a história do IVCL. Em breve 

compartilharemos o resultado do projeto.



O Café Filosófico CPFL estreia uma nova 

série de lives #ficaemcasa com o tema 

“Fora de controle: o que você julga controlar, 

enquanto te controla”. O curador da série 

será o neurocientista Álvaro Machado Dias e 

abordará pontos revelados pela pandemia da 

Covid-19 no tocante ao controle da loucura, 

sobre as intenções que definem os indivíduos 

e sobre os limites racionais nas tomadas de 

decisão. O Café Filosófico CPFL é um programa 

realizado pelo Instituto CPFL com transmissão 

online e gratuita pelo Youtube.



Na estreia, dia 10/08, Álvaro Machado Dias conversa 

com o cineasta Fernando Meirelles sobre o tema “O 

controle do artista sobre a sua obra”. O episódio vai 

entender como é o processo criativo de Meirelles e 

compartilhar um pouco da visão dele sobre o cinema, 

a criatividade e a sociedade atual. 

Composta por três encontros, a nova série de 

lives do Café Filosófico CPFL vai ao ar às quintas-

feiras, às 18 horas, no canal do Café no Youtube. A 

classificação é de 14 anos.

Confira as datas das exibições:

10/08 – O controle do artista sobre a sua obra, 

com Álvaro Machado Dias e Fernando Meirelles 

19/08 – Mentes pandêmicas, tudo sob controle?, 

com Rodrigo Bressan 

02/09 – Tomada de decisão como opção

de risco, com Álvaro Machado Dias 



Nome: Kaline dos Santos Silva

Data de nascimento: 23/12/2006

Especialidade: atletismo

O que é o esporte para você: o esporte para mim é 

inexplicável, muito especial. Me sinto tão viva quando estou 

praticando. O esporte é bom para a minha saúde e meu 

psicológico, só me sinto bem quando estou na pista. 

Alegria: quando estou na pista de atletismo. As pessoas me 

apoiam como se fossem da minha família, então me sinto feliz.

Sonho: ser uma atleta profissional e dar muito orgulho para a 

minha família.

Qualidade: atenciosa

Ídolo: Tiffani Marinho

No ouvido: só consigo escutar uma voz me falando que vou 

conseguir chegar lá e que não devo desistir.

Na mochila: escova, lanchinho, shorts, top, desodorante, 

toalha, e, daqui uns dias, sapatilha.

IVCL  é: inesquecível o que fazem por mim. Inexplicável o 

quanto me sinto bem nesse lugar, me sinto viva e uma pessoa 

melhor. Sou muito grata por tudo que eles fazem por mim e 

pela oportunidade. At
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Medalhas Conquistadas
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TOTAL 19 medalhas TOTAL 153 medalhas

TEmporada 2021
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