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Meus amigos, 

Março nos trouxe novos desafios relacionados com o COVID-19. Exatamente um ano 

depois do início da pandemia, Campinas e região enfrentam uma situação delicada, 

sobrecarregando demais o sistema de saúde. Por isso tivemos que adotar medidas 

mais restritivas e passamos a aumentar o número de turmas, em diferentes 

horários, buscando reduzir o número de pessoas em cada uma. A partir de 18/03 

adotamos novamente o ensino remoto (assim como ocorreu em 2020 nos primeiros 

meses da pandemia) para todas as atividades. Atletas e profissionais estão em suas 

casas, mas seguem realizando atividades em conjunto. 

Essa adaptação será momentânea e foi a maneira que encontramos para manter 

o vínculo dos beneficiados com o esporte. Felizmente estamos tendo uma boa 

participação nas aulas e atendimentos on-line. Esperamos que as nossas ações de 

manutenção de atividades à distância contribuam para a condição de saúde e forma 

física de nossos atletas e colaboradores e que possamos em breve vencer juntos 

mais esse desafio. 

Conversa  
na pista



CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES 
ABRIL  2021

10 e 11 – Torneio Atletismo Paulista Adulto, Sub-20 e Sub-18 – São Bernardo do Campo

13 e 14 – Torneio Atletismo Paulista Adulto 

17 e 18 – 4º Torneio Atletismo Adulto, Sub-20 e Sub-18 – Centro Olímpico (São Paulo)

25 – 1º Festival de Atletismo Paulista – Sub-8 a Sub-16 – Piracicaba 

30 – Campeonato Paulista Adulto - Centro Olímpico (São Paulo)

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



CALENDÁRIO
DE EVENTOS 
ABRIL  2021

05 – Reunião Técnica IVCL

Local: Atividade será realizada por vídeo conferência

Horário: 11 horas

14 – Grupo de estudos IVCL

Local: Atividade será realizada por vídeo conferência

Horário: 11 horas

Palestrante: Evandro Lázari



DE OLHO
NOS NÚMEROS 

- Passes: 1.300 

- Lanches: 960 

- Atletas em treinamento: 66 

- Alunos escolinha: 120 

- Alunos novos: 2



IVCL
na mídia
clique na matéria e confira

CÂMARA TOTAL - 18-03-2021

https://fb.watch/4jM5qlHR0r/


Atividades 
realizadas 
Data: 06/03

O que: Reunião técnica IVCL

Local: Atividade realizada por vídeo conferência 



Atividades 
realizadas 
Data: 17/03

O que: Grupo de Estudos IVCL

Local: Atividade realizada por vídeo conferência 



Atividades 
realizadas 
Data: a partir de  17/03

O que: Adotamos o ensino remoto para todas 

as atividades: treinamentos, atendimentos 

psicossociais e acompanhamento fisioterápico.



Atividades 
realizadas 
Data: a partir de 17/03

O que: Adotamos o ensino remoto para todas 

as atividades: treinamentos, atendimentos 

psicossociais e acompanhamento fisioterápico.



Atividades 
realizadas 
Data: 31/03

O que: Palestra do Programa Medicina 

Preventiva Unimed Campinas

Tema: Ansiedade

Palestrante: Renata Rocha



O Instituto CPFL divulgou um vídeo relatório de 2020, 
mostrando as ações realizadas em parceria com 
projetos de transformação social. O Instituto CPFL 
reposicionou seu trabalho em 5 frentes: CPFL nos 
Hospitais, CPFL Jovem Geração, CPFL Intercâmbio 
Brasil China, Circuito CPFL e Café Filosófico CPFL. 
Confira o vídeo:
https://youtu.be/vo3rDGfNpB8

https://youtu.be/vo3rDGfNpB8


Nome: Laryssa Josiane dos Santos Souza

Data de nascimento: 02/02/2002

Especialidade: provas de velocidade.

O que é o esporte para você: é garantia de crescimento pessoal, 

aprendizados e acreditar que podemos ir além.

Alegria: poder estar com pessoas que me fazem bem.

Sonho: conquistar minha melhor marca nos 200 metros.

Qualidade: autoconfiança e determinação.

Ídolo: Elaine Thompson No ouvido: Love Song 

Na mochila: documentos 

IVCL é: minha família e meu motivo de orgulho.
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Medalhas Conquistadas

Ouro

2 22 2

Ouro

março/2021

TOTAL 4 medalhas TOTAL 4 medalhas

TEmporada 2021
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