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SOBRE O IVCL
Fundado em 2008, o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL) é a realização de 

um antigo sonho do atleta, que transformou sua vida através do esporte. Seguindo o 

próprio exemplo, Vanderlei começou a organizar suas idéias para viabilizar um projeto 

que oferecesse condições de acesso à educação e cultura para jovens de baixa renda.

O IVCL tem como objetivo utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão social, 

despertando o interesse pelos valores ligados ao desenvolvimento pessoal de cada um. 

A entidade proporciona a prática de atividades físicas orientadas, de maneira lúdica, 

aliando também ações educativas e culturais com crianças e adolescentes entre 10 e 17 

anos. Para tanto, a idéia é que os participantes tenham aulas de idiomas e participem 

de atividades culturais, como visitas a museus, parques e livrarias, além de receberem 

palestras sobre orientação sexual, responsabilidade ambiental e outros temas de grande 

importância para sua formação.



OBJETIVO
Este projeto objetivou contribuir para a ampla formação educacional e cultural de 

crianças e jovens, utilizando o esporte como meio para o crescimento e o desenvolvimento 

individual e coletivo, além de capacitar dirigentes e treinadores, visando o crescimento 

com qualidade do atletismo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ampliar o número de jovens envolvidos com a prática do atletismo em Campinas;

 oferecer atividades sócio-educativas para os participantes e trabalhar princípios 

necessários para a formação intelectual dos adolescentes envolvidos

 consolidar o IVCL como referência no desenvolvimento do desporto de base no 

atletismo;

 buscar e desenvolver o talento em corridas de velocidade, meio fundo, fundo, saltos e 

arremessos, dando oportunidade para que o jovem possa se revelar tanto atlética   

como socialmente, contribuindo assim para o desenvolvimento do atletismo regional e 

nacional;

 proporcionar perspectiva de carreira no esporte para os jovens que despontarem nas 

atividades físicas do projeto;



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 incentivar o enquadramento e ascensão social destas crianças, afastando-as do perigo 

e das tentações do mundo marginal, transformando-as em multiplicadores da não-

violência e da ética na vida;

	qualificar	 profissionais	 para	 trabalho	 específico	 em	 iniciação,	 aperfeiçoamento	 e	

treinamento em atletismo;

 envolver a família, a escola e a comunidade em uma ação conjunta de valorização 

dessas instituições frente à criança e o adolescente;

 organizar as equipes de treinamento e competição (rendimento) nas categorias 

pré-mirim, mirim, menor e juvenil, oferecendo aos participantes a oportunidade de 

participar de campeonatos representativos nas esferas municipais, estaduais, federais 

e até internacionais;



PATROCINADORES



1ª FASE: SELEÇÃO DE NOVOS TALENTOS
O processo de seleção de novos talentos foi realizado da seguinte forma:

- escolinhas de atletismo do Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima;

- agendamento mensal de interessados que procurem diretamente o Instituto;

- convites aos participantes que se destacarem em competições de atletismo escolares 
nas esferas municipal e estadual;

- indicação dos já integrantes do projeto ou das entidades responsáveis pelo atletismo 
no Estado de São Paulo.

- realização de festivais de atletismo com escolas públicas de Campinas e região;

 
Como os testes foram realizados: avaliação de capacidades biomotoras, resistência, 
velocidade e força. Para a avaliação da resistência serão utilizados testes de corrida 
contínua de 600m e 1.000m, para a velocidade utilizaremos os testes de 50m e 300m 
e para força, testes de força de lançamento (arremesso de peso) e salto em distância 
parado (impulsão horizontal).
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2ª FASE: TREINAMENTO
Após realização da preparação de base para a temporada, os treinamentos passaram a ensinar 

todos os movimentos e gestos motores básicos necessários para o bom desenvolvimento esportivo, 

passando pelos gestos técnicos de cada prova do atletismo, de maneira lúdica. Ao longo da 

execução	deste	projeto	foram	realizados	treinamentos	gerais	e	específicos	(de	acordo	com	cada	

especialidade do atletismo, como, por exemplo: corrida de velocidade, corrida com barreiras, 

revezamentos, corridas de resistência, saltos, arremesso e lançamentos). 

Frequência de treinos: cinco vezes por semana

Horário: das 10h às 12h e das 14h às 16h
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3ª FASE: COMPETIÇÃO
Durante as competições os atletas foram analisados por suas capacidades e evoluções. Oferecemos 

a possibilidade de participação em campeonatos municipais, regionais, estaduais e, para os atletas 

que demonstraram mais habilidade, houve a oportunidade de competir nacionalmente. Tivemos 

atletas que obtiveram os índices necessários para representar o Brasil em competições internacionais 

(Campeonato Sul-Americano de Juvenis, na Colômbia). O calendário de competições respeitou 

aquele divulgado pelas entidades de prática do atletismo para a temporada em questão.

Os atletas do PROJETO IVCL RENDIMENTO DE BASE participaram das seguintes competições:



3ª FASE: COMPETIÇÃO
•	25	e	26/03/11:	I	Torneio	FPA	de	Atletismo

•	10/04/11:	IV	Torneio	FPA	Menor,	Juvenil	e	Adulto

•	30/04/11:	VI	Torneio	FPA

•	01/05/11:	Festival	de	Marcha	Atlética	e	Torneio	Inter-núcleos	FPA

•	01/05/11:	Etapa	Regional	dos	Jogos	Abertos	da	Juventude

•	13/05/11:	Programa	Escolar	Olímpico	no	Estado	de	São	Paulo

•	10	a	12/06/11:	Campeonato	Brasileiro	Interclubes	de	Juvenis

•	11/06/11:	VIII	Torneio	FPA

•	10	a	11/07/11:	Jogos	Regionais	-	Mogi	Guaçu

•	30/07/11:	II	Torneio	Internúcleos	FPA

•	27	e	28/08/11:	Campeonato	Estadual	de	Juvenis-	Ibirapuera,	São	Paulo

•	9	a	18/9/11:	Olimpíadas	Escolares	–		Local:	João	Pessoa

•	10	e	11/9/11:	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Juvenis	-	Local:	Maringá

•	24	e	25/9/11:	Troféu	Bandeirantes	FPA	-	Local:	Centro	Olímpico	de	Treinamento	e	Pesquisa	–	São	Paulo



3ª FASE: COMPETIÇÃO
•	24	e	25/9/11:	Campeonatos	Sul-Americanos	de	Atletismo	de	Juvenis	-	Local:	Medellin,	Colômbia

•	1/10/11:	XIII	Torneio	FPA	-	Local:	Ibirapuera,	São	Paulo

•	11/11/11	-	II	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Atletismo	de	Mirins	Interclubes	(14	e	15	anos)

•	13/11/11	-	IV	Internucleos

•	19/11/11	-	Torneio	FPA	Pré-mirim

•	12/02/12	–	Copa	Brasil	Caixa	de	Cross	Country

•	25/02/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	25/02/12	–	Copa	Brasil	Caixa	de	Marcha	Atlética	

•	3/03/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	10/03/12	–	Copa	Paulista	de	Combinadas	

•	10/03/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	17/03/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	24/03/12	–	Internúcleos	

•	24/03/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos



3ª FASE: COMPETIÇÃO
•	31/03/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	31/03/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	31/03/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos

•	7/04/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	7/04/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	14/04/12	–	Copa	Brasil	Caixa	de	Provas	Combinadas	

•	21/04/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	21/04/12	–	Torneio	Juvenil	e	Menor	

•	21/04/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	22/04/12	–	Internúcleos	e	Festival	de	marcha	atlética	

•	27/04/12	–	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Corrida	de	Fundo	em	Pista	

•	28/04/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	28/04/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	5/05/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	



3ª FASE: COMPETIÇÃO
•	6/05/12	–	Circuito	FPA	Pré-Mirim,	Mirim	e	Menor	

•	12/05/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	12/05/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	12/05/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	2/06/12	–	Torneio	FPA	Adulto	

•	2/06/12	–	Campeonato	FPA	de	Lançamentos	

•	3/06/12	–	Internúcleos	e	Festival	de	Marcha	Atlética

•	9/06/12	–	Torneio	FPA	Juvenil	e	Adulto	

•	9/06/12	–	Circuito	de	Salto	com	Vara	

•	10/06/12	–	Circuito	FPA	Pré-Mirim,	Mirim	e	Menor	

•	16/06/12	–	Campeonatos	Brasileiros	Caixa	de	Atletismo	de	Juvenis	
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ATIVIDADES EXTRAS 
Buscando utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social realizamos 

algumas atividades extras com os participantes e seus pais.  



ATIVIDADES EXTRAS 

Atividade com pais

Doação de livros Samsung

Atividades artísticas

Festa encerramento

Dia do Voluntariado Samsung

Festa encerramento
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Festa encerramento 

Praia

Festas de aniversário

Praia

Palestra de pais

Praia
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Praia

Praia

Praia

Praia

Praia

Praia



ATIVIDADES EXTRAS 

Praia

Reunião de pais

Praia

Sessão cinema

Prêmio Destaque Esportivo Campinas

Visita ao Troféu Brasil de Atletismo



TROFÉU SAMSUNG FAIR PLAY
Em parceria com a Samsung, um dos nossos patrocinadores, realizamos um concurso cultural com 

os	integrantes	do	PROJETO	IVCL	RENDIMENTO	DE	BASE.	Após	debatermos	sobre	o	tema	fair	play,	

os atletas foram convidados a desenhar uma sugestão de troféu para o prêmio que a Samsung 

entregou ao Santos Futebol Clube, time que cometeu menos faltas, levou menos cartões e teve a 

melhora conduta durante as disputas da Copa Santander Libertadores 2011. O vencedor ganhou 

uma viagem com acompanhante (sua mãe) para o Paraguai, onde o prêmio foi entregue. 
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MÍDIA ESPONTÂNEA 
Algumas das matérias veiculadas na mídia sobre o projeto.
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Abril em Londres Playboy VIP Alfa Quatro Rodas Runners SuperSurf Mais sites Abril Assine Loja SAC Grupo Abril

•

Alunos do Instituto Vanderlei Cordeiro 
trocam pista pelo surfe
Acostumados aos treinos de 
atletismo, cerca de 100 crianças 
do Instituto Vanderlei Cordeiro de 
Lima, em Campinas, tiveram um 
dia diferente, em Guarujá, na 
última segunda-feira, dia 5. 
Aproveitando a confraternização 
de final de ano, a instituição 
levou seus alunos para aulas de 
surf, na Praia de Pitangueiras, 
sob orientação do experiente 
Alcino José da Silva Neto, o 
“Pirata”, um dos ícones do surf 
adaptado e que comanda uma 
escola de surf com o seu apelido.

Mais do que simples lazer, os 
jovens atletas tiveram um dia de 
conhecimento, interação. Além 
de aulas de iniciação ao surf, puderam praticar vôlei, futebol, frescobol e até peteca. “Além das atividades 
físicas, buscamos proporcionar novas experiências para os integrantes do IVCL. Como muitos ainda não 
conheciam o mar, organizamos o passeio como uma das confraternizações de final de ano. Com uma 
atividade diferente como esta, possibilitamos que os participantes tenham contato com outras pessoas e 
lugares, o que é sempre muito importante para a formação deles”, contou Evandro Lázari, treinador do IVCL.

“Com certeza, foi um momento mágico para muitas crianças, que estavam vendo o mar pela primeira vez, 
aprendendo a surfar, um esporte em total contato com a natureza”, disse Gabriela Salek, da coordenação do 
IVCL. Ela explicou que todos os participantes praticam atletismo, motivados pelo ídolo Vanderlei Cordeiro de 
Lima, medalha de bronze na maratona nos Jogos Olímpicos de Atenas e, sem dúvida, o maior exemplo de fair 
play em todos os tempos (o famoso caso do padre irlandês o segurando no percurso quando liderava a prova). 

Dos 100 presentes, pelo menos 30 ainda não conheciam o mar, causando uma sensação de alegria maior 
ainda. 

O próprio Pirata ficou satisfeito em dividir sua experiência de vida com futuros atletas. “São crianças que 
adotaram o esporte para mudar suas vidas e agora ganharam a chance de conhecer o surf”, afirmou o surfista 
de 40 anos, que há 25 pratica o surf adaptado, depois de ter a perna esquerda amputada, quando um 
motorista embriagado o atropelou, enquanto pilotava sua moto.

SONHO -

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro em todos os tempos, o ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de 
Lima está realizando um antigo sonho, de oferecer condições de acesso à educação, cultura e esporte para 
crianças e adolescentes. Para isso, criou o Instituto, que leva o seu nome, em Campinas, atendendo 
atualmente cerca de 200 participantes de região metropolitana de Campinas, abrangendo perto de 20 cidades.

O IVCL está estruturado em três grandes núcleos, o educacional, voltado para atividades psicopedagógicas e 
de reforço escolar; o profissionalizante, ainda em desenvolvimento; e o esportivo, representado pela 
ORCAMPI, uma escola de atletismo, que revela, lapida e desenvolve novos talentos da modalidade. 
“Nosso núcleo mais avançado é o esportivo, por conta de uma parceria que fizemos com a ORCAMPI quando 
o IVCL foi fundado em 2008. A entidade já desenvolve um trabalho incrível com as categorias de base desde 
1997, quando eu treinava na cidade e aceitei ser padrinho deste projeto. A ORCAMPI já transformou a vida de 
muitas crianças que deram seus primeiros passos por aqui como, por exemplo, a Fabiana Murer”, explica 
Vanderlei. 

Para integrar o projeto o participante precisa comprovar que está matriculado na escola, bem com suas notas 
e frequências escolares. Cada jovem recebe uniforme para a prática da modalidade, passes municipais e 
intermunicipais para treinos, transporte para competições, inscrições em competições, suporte nutricional, 
apoio psicológico, treinamento específico da modalidade, suporte fisioterápico, planos de saúde e algumas 
bolsas de estudos universitárias. 
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UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
Fotos para comprovação dos uniformes e equipamentos adquiridos com recursos deste projeto.

Uniformes

- Shorts para atletas 

- Regata para atletas 

- Agasalho Sapatilha para competição 

- Agasalho para comissão técnica 

- Camiseta para comissão técnica 

- Camiseta para participantes 

- Shorts para comissão técnica 

-	Bermuda	de	lycra	para	participantes	

-	Top	de	lycra	para	participantes	
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UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
Equipamentos esportivos

- Disco para treinamento de 1.250 kg, em madeira

- Disco para treinamento de 0.750 kg, em madeira

- Disco para treinamento de 2.0 kg, em borracha

- Disco para treinamento de 1.750 kg, em borracha

- Disco para treinamento de 1.5 kg, em borracha

- Disco para treinamento de 1.0 kg, em borracha

- Martelo de treinamento de 56 libras em ferro

- Martelo de treinamento de 35 libras em ferro

-	Martelo	de	treinamento	de	9	kg	em	ferro

- Martelo de treinamento de 8 kg em ferro

- Cabo para martelo

- Manopola

- Dardo para treinamento de 1000 g

-	Dardo	para	treinamento	de	900	g



UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
- Dardo para treinamento de 500 g

- Dardo para treinamento de 400 g

- Dardo de Bambu

-	Jogo	completo	de	obstáculos	para	corridas,	oficial,	de	madeira

-	Vara	para	salto	em	fibra,	115	a	170	libras

-	Vara	para	salto	em	fibra,	100	a	150	libras

-	Vara	para	salto	em	fibra,	80	a	130	libras

- Vara de bambu

- Blocos de saída em ferro galvanizado

- Carro médio para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado

- Podium de premiação

- Medicinebol de 1kg, em borracha

- Medicinebol de 2kg, em borracha

- Medicinebol de 3kg, em borracha

- Medicinebol de 4kg, em borracha



UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
- Medicinebol de 5kg, em borracha

- Anilha emborrachada de 5kg

- Anilha emborrachada de 10.0kg

- Anilha emborrachada de 15.0kg

- Anilha emborrachada de 20.0kg

- Anilha emborrachada de 25.0kg

- Barra olímpica
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