JUNHO 2021

Meus amigos,

Conversa
na pista

Junho foi um mês muito especial para nós. Seguimos atentos aos desafios que a
pandemia nos trouxe e com o apoio da Unimed Campinas demos continuidade à
campanha de distribuição das cestas básicas para as famílias atendidas. Recebemos
diversos relatos sobre o impacto positivo dessa ação e ficamos felizes em poder
ajudar. Muito obrigado, Unimed Campinas.
Também queria compartilhar a realização de um antigo sonho do IVCL. Desde o mês
de maio contamos com uma psicopedagoga em nossa equipe que está realizando
um trabalho de apoio escolar aos beneficiários. Já realizamos o diagnóstico do
nosso grupo e agora estão ocorrendo intervenções psicopedagógicas para facilitar o
processo de aprendizagem. Todas as atividades são realizadas por meio de práticas
lúdicas, incentivando a leitura, a escrita e o interesse pela matemática. Sem dúvida,
são conteúdos que serão muito utilizados ao longo da vida dessas crianças. Estou
bastante animado com esse trabalho, esporte e educação caminham lado a lado.
Por fim, boa sorte a todos atletas brasileiros que participarão dos Jogos de Tóquio.

CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES

JULHO 2021

09 e 10 – Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 (Lima, Peru)
17 e 18 – Campeonato Paulista Sub-20 (Centro Olímpico, São Paulo)
29/07 a 07/08 – Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão)
* Calendário sujeito a alterações decorrentes da pandemia de COVID-19.

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

CALENDÁRIO
DE EVENTOS

JULHO 2021
02 – Festival Olímpico IVCL

05 a 09 – Avaliações antropométricas
Local: CEAR Campinas
07 – Reunião da rede intersetorial de assistente social
Local: CEAR Campinas
Horário: das 9 horas às 10h30
07 – Exames Médicos Preventivos com Dr. André
Local: CEAR Campinas
Horário: das 8 às 17 horas
12 – Reunião Técnica IVCL

Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11h30
21 – Grupo de estudos IVCL
Local: Atividade será realizada por vídeo conferência
Horário: 11h30
26 a 30 – Semana de Férias IVCL
Local: CEAR Campinas
Horário: das 8h30 às 12 horas
30 – Festa Julina IVCL (atividade interna)
Local: CEAR Campinas
Horário: 18 horas

DE OLHO
NOS NÚMEROS
- Passes: 1.400
- Lanches: 1.220
- Atletas em treinamento: 72
- Alunos escolinha: 118
- Alunos novos: 8

IVCL na
mídia
clique na matéria e confira

IVCL OFERECE APOIO ESCOLAR PARA
SEUS JOVENS

Atividades
realizadas
O que: Apoio escolar
Local: CEAR Campinas
A educação foi muito afetada pela pandemia
no Brasil. Atento a esse cenário, o IVCL iniciou
uma importante ação de apoio pedagógico aos
seus jovens do Ensino Fundamental e Médio.
Comandada pela psicopedagoga Ana Carolina
Gallo, a iniciativa tem como objetivo despertar
as potencialidades escolares e minimizar as
possíveis fragilidades dos participantes.

Atividades
realizadas
Data: 14/06
O que: Bate-papo com professores Leticia e
Wagner
Local: CEAR Campinas
Nossos jovens tiveram a oportunidade
de comemorar junto e fazer perguntas
aos professores Leticia Soares e Wagner
Cardoso, que competiram e ganharam
medalhas no Troféu Brasil de Atletismo.

Atividades
realizadas
Data: 14/06
O que: Reunião técnica IVCL
Local: Atividade realizada por vídeo
conferência

Atividades
realizadas
Data: 15/06
O que: Distribuição de cestas básicas
doadas pela Unimed Campinas
Local: CEAR Campinas

Atividades
realizadas
Data: 23/06
O que: Dia Olímpico
Local: CEAR Campinas

Atividades
realizadas
Data: 28/6
O que: Grupo de Estudos IVCL
Local: Atividade realizada por vídeo
conferência

Atividades
realizadas
Data: 29/6
O que: Convocação da seleção brasileira para
o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de
Atletismo em Lima (Peru)
Local: Bragança Paulista (SP)
Convocados:
Ana Luísa Couto Soares Ferraz – heptatlo
Vinicius de Carvalho – 3.000 metros com
obstáculos
Matheus Donadoni Pires – decatlo

Atividades
realizadas
Data: 30/6
O que: Palestra do Programa de Medicina
Preventiva Unimed Campinas
Local: Atividade realizada por vídeo
conferência
Tema: Conversando sobre bullying e
preconceito
Palestrante: Verônica Vassalo

O Café Filosófico CPFL estreia em julho a série
“Transtornada mente: uma visão da psiquiatria”,
com curadoria do médico psiquiatra Neury Botega.
A temporada vai abordar a saúde mental como
uma constante preocupação nos dias atuais. A série
percorre as estatísticas de pessoas acometidas por
ansiedade, depressão, insônia e várias dependências,
de substâncias psicoativas a redes sociais. Os
programas vão ao ar aos domingos, às 19 horas, com
transmissão pela TV Cultura e suas afiliadas.
Composta por sete programas, “Transtornada
mente” explica como interpretar e compreender esse
aumento dos transtornos mentais e como o fenômeno

se associa com as mudanças vividas pela
sociedade atualmente. Também participam
da série os psiquiatras Marco Bessa, Mário
Eduardo Costa Pereira e Luiz Alberto Hetem.

Confira as datas das exibições:
04/07 – Depressão, com Neury Botega, psiquiatra
11/07 – Depressão em debate, com Neury Botega
18/07 – Dependência, com Marco Bessa, psiquiatra
25/07 – Dependência em debate, com Marco Bessa
01/08 – Insônia, com Mário Eduardo Costa Pereira,
psiquiatra e psicanalista
08/08 – Ansiedade, com Luiz Alberto Hetem, psiquiatra
15/08 – Insônia e Ansiedade em debate,
com Mário Eduardo Costa Pereira e Luiz Alberto Hetem

Nome: Ygor da Silva Jeremias

Atleta
de destaque

Data de nascimento: 19/05/2007
Especialidade: salto em distância e velocidade
O que é o esporte para você: primeiro eu via o esporte como
forma de lazer, depois eu via como uma profissão. Hoje vejo
que pode ser essas duas coisas e muito mais. E esporte é
uma forma de vida.
Alegria: alegria para mim é estar junto a família e amigos e
fazer algo que eu gosto.
Sonho: O meu maior sonho sempre foi ser atleta, pois
sempre fui muito chegado ao esporte. Porém, quando eu
conheci o atletismo senti que era aquele esporte que eu
mais iria me dedicar. Então meu maior sonho é se tornar um
atleta e representar meu país na Olimpíada.
Qualidade: minha maior qualidade é ser focado, pois quando
coloco algo em minha cabeça faço de tudo para que saia
perfeito.
Ídolo: Meu maior ídolo dentro do atletismo é o Vanderlei
Cordeiro de Lima, pois sua história me inspirou muito.

Lembro até hoje o dia de sua corrida em Atenas, onde

Atleta
de destaque

ele foi empurrado por uma pessoa e mesmo assim
continuando a sua corrida, mostrando sua força de
vontade e sua perseverança.
No ouvido: As músicas que eu gosto de ouvir são músicas
calmas, geralmente sem nenhuma letra, só o instrumental.
Gosto de batidas e sons tranquilos pois isso me ajuda a
relaxar e a ficar calmo.
Na mochila: Em minha mochila levo meus materiais
escolares, minha roupa de treino, uma garrafa de água e
minha sapatilha.
IVCL é: É um projeto onde o objetivo é ensinar as pessoas
os fundamentos do atletismo. Além de ser uma equipe
com profissionais em todas as áreas. Para muitos o IVCL
pode ser apenas um lugar, para outros pode ser um local
de treino e também um lugar para socializar com pessoas.
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