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Meus amigos,

Começamos mais uma temporada de muito trabalho por aqui. Aproveitamos que 

ainda não tivemos competições para traçar nossos objetivos para 2021 e seguimos 

acompanhando atentamente a situação da pandemia em nossa região. Campinas 

também deu início à vacinação contra COVID-19, o que é uma excelente notícia. 

Entretanto, a cidade está passando por mais um momento delicado, com o aumento 

do número de casos. Precisamos ter atenção redobrada e tomar todos os cuidados. 

É muito importante que cada um faça a sua parte. Por aqui seguimos fazendo a 

nossa com muita cautela, mas sabendo da importância do nosso trabalho para 

manter uma boa condição de saúde física e mental nos participantes.

Outro assunto que eu gostaria de dividir com vocês é sobre o ranking 2020 da World 

Athletics, na categoria Sub-18. Vinícius de Carvalho encerrou a temporada passada 

em 4º lugar nos 2.000 metros com obstáculos. Esses são resultados expressivos, 

especialmente em uma temporada desafiadora como foi a de 2020, fortemente 

impactada pela pandemia. Gostaria de parabenizar o atleta, seu treinador e toda 

equipe multidisciplinar envolvida. Aproveito para desejar um excelente 2021 para 

todos, com muita saúde e esportes.

Conversa  
na pista



CALENDÁRIO
DE COMPETIÇÕES 
FEVEREIRO 2021

Aguardando a definição do calendário 

2021 pela Federação Paulista de 

Atletismo e Confederação Brasileira 

de Atletismo.



CALENDÁRIO
DE EVENTOS 
FEVEREIRO 2021

03 – Reunião Técnica IVCL

Local: Atividade será realizada por vídeo conferência

24 – Palestra on-line do Programa de Medicina 

Preventiva Unimed Campinas

Tema: Saúde mental

Horários: manhã e tarde



DE OLHO
NOS NÚMEROS 

- Passes: 2.600

- Lanches: 1.940

- Atletas em treinamento: 66

- Alunos escolinha: 120

- Alunos novos: 4



IVCL
na mídia
clique na matéria e confira

BRASIL TEM 17 ATLETAS NO TOP-
20 WORLD ATHLETCS DE 2020

BRASIL TEVE 17 ATLETAS NO TOP-20 DA 
WORLD ATHLETICS EM 2020

BRASIL TEM 17 ATLETAS NO TOP-20 DA 
WORLD ATHLETICS DE 2020

WORLD ATHLETICS DE 2020: BRASIL 
TEM 17 ATLETAS NO TOP 20

https://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2021-01/brasil-tem-17-atletas-no-top-20-da-world-athletics-de-2020#:~:text=O%20atletismo%20brasileiro%20tem%2017,nos%2020%20km%20marcha%20atl%C3%A9tica
https://contrarelogio.com.br/colunas/desafio/brasil-teve-17-atletas-no-top-20-da-world-athletics-em-2020/
https://noticias.maringa.com/22244/brasil-tem-17-atletas-no-top-20-da-world-athletics-de-2020
https://www.portalredenoticias.com.br/esportes/world-athletics-de-2020-brasil-tem-17-atletas-no-top-20/


IVCL
na mídia
clique na matéria e confira

BRASIL FECHA 2020 COM 17 
ATLETAS NO TOP-20 DO RANKING 
DO ATLETISMO

http://rededoesporte.gov.br/pt-br/noticias/brasil-tem-17-atletas-no-top-20-da-do-ranking-do-atletismo-de-2020


Atividades 
realizadas 
Data: 04/01

O que: Retorno das atividades – acolhimento 

e encaminhamento aos atletas que farão a 

transição da Escola de Formação para os 

grupos de treinamento

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 08/01

O que: Reunião Multidisciplinar treinador 

Alex Lopes com a psicóloga Simone Sanches 

para definições de estratégias para 2021

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 11/01

O que: Dinâmica do barbante – recurso 

utilizado para demonstrar como é 

importante cooperar e se ajudar. Essa 

atividade trabalha a responsabilidade das 

ações individuais no coletivo. 

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 15/01

O que: Votação com os atletas para 

definição dos temas das palestras 

socioeducativas em 2021 

Local: CEAR Campinas



Atividades 
realizadas 
Data: 19/01

O que: Ranking 2020 World Athletics – Sub-18

Destaque: Vinícius de Carvalho: 4º lugar nos 

2.000 metros com obstáculos



É com muita satisfação que seguimos juntos com 

a CPFL Energia por mais um ano. Assim como nós, 

a empresa está sediada em Campinas e é nossa 

patrocinadora desde 2010. Através do Instituto 

CPFL realizamos muitas atividades em conjunto 

sempre pautadas na preocupação com o futuro do 

nosso planeta e na formação de novas gerações 

comprometidas com o desenvolvimento humano.



E nesse caminho o esporte é uma ferramenta 
importantíssima na criação e manutenção de hábitos 
saudáveis. Estamos animados para mais um ano de 
trabalho, proporcionando aos nossos jovens uma 
educação integral através do esporte, baseada nos 
valores olímpicos.



Nome: Kéven Vicente de Jesus Castro

Data de nascimento: 22/05/2005

Especialidade: provas de fundo. 

O que é o esporte para você: É o que me deixa mais tranquilo. 

Desde quando comecei a treinar me sinto muito mais calmo e 

consigo raciocinar antes de fazer alguma coisa. 

Sonho: levar o atletismo para o resto da vida, mas se não 

conseguir quero ser arquiteto e viver tranquilo.

Qualidade: sou um menino alegre, gentil, legal e gosto de ajudar 

as pessoas. Também sei fazer outras coisas como cozinhar, 

desenhar e tocar instrumentos (aprendo rápido).

Ídolo: Meu professor Waguinho (Wagner)

No ouvido: Gosto de ouvir qualquer tipo de música, em especial 

as mais antigas como Paul Anka

Na mochila: Levo sempre minha troca de roupa, minha 

sapatilha, meus itens pessoais e documentos.

IVCL é: Uma segunda casa para mim. Na equipe construí 

muitos laços e ganhei muitos amigos. 
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