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                                                                                              Projeto Londrina Atletismo – Juventude e Adulto 

 

Relatório Temporada 2020 

  

✓ Introdução 

          Em um ano totalmente atípico, por conta da Pandemia do Covid 19, qual trouxe prejuízos 

imensuráveis a todos os setores pelo mundo, o ESPORTE não passou em branco, sendo uma 

das áreas mais atingidas. 

          Apesar das incertezas que se apresentavam no início da pandemia, principalmente quanto 

aos investimentos/recursos que realmente chegariam ao esporte e também quanto ao calendário 

de competições, a temporada 2020 do Projeto Londrina Atletismo se tornou muito complexa. 

          Historicamente acostumado a desenvolver projetos que resultam em grandes conquistas 

Sociais, Educacionais, Eventos e Técnicas, nessa temporada o Projeto Londrina Atletismo teve 

que se reinventar para desenvolver com sucesso os Projetos Londrina Atletismo Juventude e 

Londrina Atletismo Adulto. 

          Acostumado a lidar com adversidades, mais uma vez o Projeto Londrina Atletismo mostrou 

sua capacidade em Gestão, Técnica, Saúde, Comunicação e Administrativa, conseguindo se 

superar, fazendo de um uma temporada, que para muitos projetos foi perdida, em mais uma 

temporada de sucesso e resultados.  

No início da Pandemia Covid-19, a Pista da Universidade Estadual de Londrina foi 

interditada, impossibilitando a prática de treinamentos específicos. Com essa impossibilidade de 

treinamentos, com a incerteza de quando poderia voltar a treinar normalmente e principalmente 

com o adiamento de todas as competições previstas para o primeiro semestre, o Projeto Londrina 

Atletismo não perdeu tempo e através de sua Comissão Técnica, Saúde e Comunicação, passou 

refazer todo o planejamento já existente para a temporada 2020. 

 Com decisões rápidas e acertadas, a Comissão Técnica definiu por de imediato 

reorganizar toda a periodização (Macro, Meso e Micro) de todos os grupos de treinamentos, 

apostando em reestruturar toda a equipe para um segundo semestre de um calendário com 

muitas competições em sequência. 
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✓ Treinamentos Remotos: 

A partir dessa definição, os treinadores passaram a elaborar atividades direcionadas para 

serem realizadas individualmente, na casa de cada atleta e também foram estabelecidos 

encontros remotos através de lives. Nesse momento foram priorizados treinamentos de 

fortalecimentos orientados, dando um passo atrás na periodização. Isso fez com que os atletas 

mantivessem um condicionamento físico e não perdessem o contato com grupo e treinadores. 

Essa etapa exigiu um comprometimento muito grande de todos os atletas e principalmente 

da Comissão Técnica, já que a mesma passou a ter que trabalhar com as realidades diferentes, 

quanto aos espaços físicos que cada atleta possuía em sua casa. Com isso, toda Comissão 

Técnica passou a realizar uma consultoria técnica individualizada a cada atleta. 

 

 

Treinos Remotos: Grupos Adulto e Juventude 

Setembro/2020   
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✓ Equipe Multidiciplinar: 

           Ao mesmo tempo que reestruturamos toda a Periodização de Treinamentos de todos os 

grupos, o Projeto Londrina Atletismo, através de sua equipe de parceiros e profissionais do 

projeto, definiu que naquele momento onde as competições passaram a ficar mais distantes, que 

seria a hora de sanarmos todos os problemas físicos e ou de saúde que alguns atletas passavam, 

bem como de montar uma grande estrutura de prevenção quanto às lesões e outros problemas 

que poderiam vir acontecer. 

           Com a participação da equipe médica, fisioterapeutas, laboratórios e comissão técnica, foi 

realizado um grande mutirão que passou a atender todos os principais atletas. Essa ação fez com 

que todas as nossas equipes (Sub 16, Sub 18, Sub 20, Sub 23 e Adulto) chegassem em ótimas 

condições técnicas, psicológicas e de saúde em um segundo semestre repleto de competições. 

 
          Trabalho de Tratamento Fisioterapia: Patrick Silva (Juventude) - Junho/2020 

 

             
Trabalho Preventivo Cardiológico: Tatiane Raquel da Silva (Adulto) - Setembro/2020 e  

Trabalho Preventivo Exames: Giovanna Nogueira Vespero (Adulo) - Junho/2020                                         
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✓ Treinos de Força em Academia: 

Com a abertura das academias no mês de julho, iniciaram-se as atividades presenciais três 

vezes por semana, priorizando dessa vez os trabalhos de força específicos, preparando todos os 

Grupos de Treinamentos (Velocidade Curta, Velocidade Prolongada, Meio Fundo, Fundo 

Barreiras, Arremessos, Lançamentos e Saltos) para quando voltássemos aos trabalhos 

específicos a serem realizados na Pista de Atletismo. Nesse período a equipe continuou a realizar 

treinos remotos em suas residências, através de encontros através de lives. 

       

Treinos de Academia: Leonardo Mário dos Santos (Adulto) e Julia Aparecida Ribeiro (Juventude) 

AS Academia – Julho e Agosto/2020 
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✓ Treinos em Espaços Físicos do Município: 

Cumprindo de forma rigorosa, todos os decretos municipais e estaduais estabelecidos 

pelos governos, o Projeto Londrina Atletismo aos poucos foi retornando a sua normalidade. 

No mês de setembro, com liberação de uso dos espaços públicos municipais (Zerão, 

Aterro do Igapó e etc), o Projeto Londrina Atletismo, retornou suas as atividades presenciais, 

priorizando dessa vez a parte técnica de todos os grupos de provas. Nesse momento, onde já se 

sabia o calendário nacional, qual previa competições nos meses de outubro, novembro e 

dezembro, foi usado esse momento como um período pré-específico, que objetivou preparar os 

atletas para sessões de treinos com maiores intensidades. 

       

Treinos Espaço Físico: Grupos de Provas de Velocidade (Adulto e Juventude) 

Zerão - Setembro/2020 
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✓ Volta aos Treinos na Pista de Atletismo da Universidade Estadual de Londrina: 

           No mês de setembro, em um período onde o estado do Paraná e consequentemente a 

cidade de Londrina vivia um aumento de casos do Covid 19, fazendo com que nossas 

autoridades tomassem medidas mais firmes em combate a pandemia, em outros estados as 

competições já retornavam. 

          Apesar de todas as dificuldades, nesse momento difícil, o Projeto Londrina Atletismo 

entendeu que se quisesse almejar algo maior nas competições nacionais que aconteceriam nos 

meses de novembro e dezembro, teria que retornar aos treinos específicos na Pista de Atletismo 

da Universidade Estadual de Londrina. 

          Depois de apresentar um rígido protocolo para evitar a disseminação do vírus do Covid 19, 

a ser usado durante as sessões de treinamentos, onde ficou estabelecido a verificação da 

temperatura corporal antes dos atletas adentrarem a pista, durante os treinamentos e após os 

mesmos; além da higienização das mãos com álcool gel, distanciamento e o uso de máscara, o 

Projeto Londrina Atletismo conseguiu junto a UEL, a liberação para retornar aos treinos junto a 

Pista de Atletismo. 

      

Treinadora Eliza Vilas Boas Barros, verificando a temperatura dos atletas e higienizando as mãos dos mesmos, antes 

do início dos treinamentos – Pista de Atletismo da UEL – Setembro/2020 
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✓ Treinamentos Específicos: 

           Com a volta aos treinos na Pista de Atletismo da Universidade Estadual de Londrina, no 

início do mês de setembro, pudemos definitivamente sentir a real condição física de cada atleta 

do Projeto Londrina Atletismo. A partir desse momento, através de parâmetros e de avaliações, 

conseguimos definir o planejamento de treinamentos futuros, isso para que pudéssemos alcançar 

os melhores resultados possíveis em competições futuras. Passamos a iniciar os trabalhos mais 

específicos por cada grupo de provas, planificando os treinamentos em períodos pré-específicos 

e posteriormente específicos. 

                                

        

Treinos Específicos: Atletas de Provas de Salto em Altura, Salto em Distância, Velocidade e Arremesso do Peso 

UEL – Setembro, Outubro e Novembro/2020 
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✓ Competições: 

             Com os adiamentos das competições no estado do Paraná e a incerteza sobre as 

realizações das mesmas, o Projeto Londrina Atletismo, no início do mês de outubro, conseguiu 

uma autorização especial junto a FPA – Federação Paulista de Atletismo para estar participando 

com suas equipes dos Campeonatos Paulista de Atletismo e outras competições realizadas pela 

aquela federação. Essa participação ajudou e muito na preparação das equipes para competições 

maiores, como: Campeonatos Brasileiros Sub 18, Sub 20 e Sub 23, além do GP Brasil CAIXA de 

Atletismo e do Troféu Brasil de Atletismo. 

1- Troféu Bandeirantes de Atletismo 

✓ Local: Campinas- SP 

✓ Data: 09 e 10/10/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Adulto 02 01 01 

Sub 20 01 01 - 

Sub 18 - 01 - 

 

 

Tatiane Raquel da Silva – Atleta destaque Campeã da Prova de 3.000 metros com Obstáculos 
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2 e 3- Campeonato Estadual Paulista Adulto e Campeonato Paulista Sub 20  

✓ Local: Bragança Paulista - SP 

✓ Data: 30/10 a  02/11/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Adulto 02 - - 

Sub 20 04 04 - 

 

Atletas Juventudes e Adultos em ação durante o Campeonato Estadual Paulista Adulto e Sub 20 
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4- Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 20 

✓ Local: Bragança Paulista - SP 

✓ Data: 05/11 a  08/11/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Sub 20 - 03 03 

 

 

Equipe 3ª Colocada Feminino e 4ª Colocada Geral no Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 20  
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 Atletas Destaques Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 20 

Giovanna Venâncio, Camila Abílio, Vitor de Oliveira, Julia Barbosa e Maria Eduarda Barbosa  
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5- Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 18 

✓ Local: Bragança Paulista - SP 

✓ Data: 19/11 a 22/11/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Sub 18 02 04 - 

 

 

Equipe Vice Campeã Brasileira Feminino e 4ª Colocada Geral no Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 18 
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Atletas Destaques - Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 18 

Gabriela Tardivo, Camila Abílio, Giovanna Nogueira, Julia Barbosa e Maria Eduarda Barbosa 
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6 e 7 - Campeonato Paulista Sub 23 e Campeonato Paulista Sub 18 

✓ Local: Campinas - SP 

✓ Data: 02/12 a 05/12/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Sub 23 02 04 03 

Sub 18 05 01 02 

 

                
     Partes das Equipes Sub 23 e Sub 18 

       

 
Atletas Destaques – Julia Aparecida Ribeiro – Campeã da prova de 400 metros rasos 
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8- Campeonato Paulista Sub 16 

✓ Local: Campinas - SP 

✓ Data: 04/12 a 07/12/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Sub 16 03 04 05 

  

 
Atleta Destaque – Luiz Felipe Abílio – Campeão da prova do Lançamento do Martelo 
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9- GP Brasil Caixa de Atletismo - Internacional 

✓ Local: Bragança Paulista - SP 

✓ Data: 04/12 a 07/12/2020 

✓ Projeto Beneficiado: Adulto 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Adulto 01 - - 

 

 
Atleta Destaque – Tatiane Raquel da Silva – Campeão da prova de 3.000 metros com Obstáculos 
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10- Troféu Brasil CAIXA de Atletismo Adulto 

✓ Local: São Paulo - SP 

✓ Data: 09/12 a 13/12/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Adulto 02 03 - 

 

 
Atletas Destaques – Tatiane Raquel da Silva, Lívia Avancini e Joziane Cardoso – Troféu Brasil de Atletismo Adulto 

Equipe Feminina 4ª Colocada  
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11- Campeonato Brasileiro CAIXA Sub 23 

✓ Local: Bragança Paulista - SP 

✓ Data: 16/12 a 18/12/2020 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

✓ Desempenho: 

CATEGORIA OURO PRATA BRONZE 

Sub 23 - 01 02 

 

        
Atletas Destaque – Shayara Cristina Ribeiro – Vice Campeã Brasileira do Lançamento do Dardo 

Equipe Feminina Revezamento 4 x 400 metros 

 

Equipe Feminina 4ª Colocada Geral do Campeonato Brasileiro Sub 23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colegioetica.com.br/wp-content/uploads/2015/09/logo_etica_horizontal.png&imgrefurl=http://colegioetica.com.br/&h=119&w=567&tbnid=5UGArltMxPr7WM:&docid=EcpCzTgqWQAzLM&ei=64slVrS4F4WkwAS6z5aYCA&tbm=isch&ved=0CC8QMygTMBNqFQoTCPTZgdLmz8gCFQUSkAoduqcFgw


Projeto Londrina Atletismo – Juventude e Adulto 

 

Resumo Geral de Competições: 

✓ Número de Competições: 11 

✓ Projetos Beneficiados: Adulto e Juventude 

 

✓ Desempenho Individual: 

Competição OURO PRATA BRONZE 

Troféu Bandeirantes 03 03 01 

Campeonato Paulista Sub 16 03 04 05 

Campeonato Paulista Sub 18 05 01 02 

Campeonato Paulista Sub 20 04 04 - 

Campeonato Paulista Sub 23 02 04 03 

Campeonato Paulista Adulto 02 - - 

Campeonato Brasileiro Sub 18 02 04 - 

Campeonato Brasileiro Sub 20 - 03 03 

Campeonato Brasileiro Sub 23 - 01 02 

Troféu Brasil de Atletismo 02 03 - 

GP Brasil  CAIXA de Atletismo Internacional 01 - - 

Totais: 24 27 16 

 

✓ Desempenho por Equipe/Classificação em Campeonatos Brasileiros: 

Competição Feminino Geral 

Campeonato Brasileiro Sub 18 Equipe 

2ª Colocada 

Equipe 

3ª Colocada 

Campeonato Brasileiro Sub 20 Equipe  

3ª Colocada 

Equipe 

3ª Colocada 

Campeonato Brasileiro Sub 23 Equipe  

4ª Colocada 

Equipe 

6ª Colocada 

Troféu Brasil de Atletismo Adulto Equipe  

4ª Colocada 

Equipe 

2ª Colocada 
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✓ Protocolo de Prevenção Contra Covid 19 

Acostumado a se preocupar em criar ações em busca de grandes resultados sociais e 

técnicos, o Projeto Londrina Atletismo – Juventude e Adulto, teve uma temporada 

totalmente diferente. Além do grande trabalho desenvolvido em busca de se manter 

como uma das referências nacionais do Atletismo, o projeto passou também a se 

preocupar na prevenção desse vírus que assola o mundo. 

O Projeto Londrina Atletismo através de seus funcionários colaboradores e também de 

seus parceiros, criou protocolos para a prevenção contra o contágio do Covid; isso 

durante os treinamentos e os períodos de competições.    

Desde o início da pandemia, o Projeto Londrina Atletismo cumpriu rigorosamente todos 

os Decretos de Leis estabelecidos pelos órgãos competentes e investiu na segurança 

de seus atletas e profissionais; inclusive adquirindo Álcool em Gel, Medidor de 

Temperatura e escalando nas competições um(a) colaborador(a) que ficou 

exclusivamente para monitorar qualquer situação adversa. 

Graças ao trabalho de todos, ao cumprimento das leis e das recomendações das 

autoridades de saúde, acreditamos que também fomos vencedores nessa luta, já que 

não foi constatado nenhum caso no período de treinamentos e competições. 

 

Colaboradora verificando a temperatura de atleta durante o desembarque para o Campeonato Paulista Sub 16 – 

Campinas – SP – Dezembro/2020 
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✓ Comunicação e Marketing: 

Apesar de todas as preocupações referentes ao Covid 19, treinamentos, competições e 

principalmente em cumprir todos os acordos com nossos patrocinadores e parceiros, o 

Projeto Londrina Atletismo manteve o habitual nossos últimos anos.  

Com a manutenção de um Assessor de Comunicação, o projeto continuou a prezar pela 

boa divulgação das ações do Projeto Londrina Atletismo – Juventude e Adulto e da 

Prefeitura Municipal de Londrina, Fundação de Esportes de Londrina, Universidade 

Estadual de Londrina, CBC – Confederação Brasileira de Clubes, CBAT – 

Confederação Brasileira de Atletismo e de todos os seus parceiros. 

Com estratégias e ações voltadas ao Marketing, o projeto consegui mesmo em um ano 

atípico, não só manter ou talvez alavancar diversas matérias em Redes de Televisões, 

Rádios e Jornais. Além disso, o projeto manteve as suas Redes Sociais sempre com 

informações bacanas a respeito do projeto. 

O Projeto Londrina Atletismo também foi destaque do site da Confederação Brasileira 

de Atletismo, da Revista Podium e viu seus principais atletas também se destacando 

em matérias vinculadas pela CBAT. 

FORMAÇÃO Região Sul – Londrina Atletismo 20 anos como referência no Paraná e Brasil O Londrina Atletismo 

completou 20 anos em 2019 como uma referência no Paraná e no Brasil. Atua nas áreas social, educacional e do 

alto rendimento. Forma atletas – mais de 100 deles vindos das categorias de base estão em equipes por todo o país 

–, contribui na montagem das seleções brasileiras e já atendeu a mais de 10 mil jovens com treinamento, 

desenvolvimento escolar e social. Mantém todas as categorias, do sub-12 ao adulto. Em 2019, o Londrina Atletismo 

foi campeão do Brasileiro Caixa Sub-18, em Porto Alegre, somando o 17° pódio nacional de sua história em 

Brasileiros nas categorias de formação (sub-16, sub-18 e sub-20), na classificação geral, feminino e masculino, entre 

os três primeiros colocados. Pelo Londrina Atletismo passaram o medalhista olímpico do revezamento 4x100 m José 

Carlos Moreira, o Codó, e Alexsandro Melo, o Bolt, dos saltos em distância e triplo qualificado para os Olimpíadas 

de Tóquio, em 2021. “Nesses 20 anos, construímos uma linda história dentro do Atletismo, em que apesar de 

estabelecermos um perfil de trabalho voltado para o social e educacional, obtivemos resultados de destaque no 

cenário competitivo”, resume Gilberto Miranda, gestor do projeto. “O projeto tem uma filosofia de formação 

continuada do atleta, respeitando todas as fases do seu desenvolvimento, o que nos coloca na posição de um dos 

grandes formadores”, completa. Uma formação traduzida por resultados como o bronze de Camila Aparecida de 

Souza, no revezamento 4x100 m, no Mundial Juvenil de Barcelona-2012, ou os de Gabriela Tardivo, campeã 

brasileira sub-16 nos 1.000 m com obstáculos e 1.000 m e melhor atleta da competição, em 2018, ouro nos 3.000 m 

e prata nos 2.000 m no Brasileiro Sub-18, em 2019, e campeã nos 6 Km na categoria sub-20 da Copa Brasil de Cross 

Country em 2020. Tatiane Raquel da Silva, 30 anos, nasceu em Londrina e começou no projeto aos 13 anos. Em 

2019 foi campeã sul-americana (pela 4ª vez) e do Troféu Brasil nos 3.000 m com obstáculos (9º título). Em 2020 

venceu os 10 km na Copa Brasil Caixa de Cross Country, em Serra (ES) – o 14º título de cross do Londrina Atletismo. 

“O projeto me descobriu e me transformou numa atleta. Tenho grande orgulho de representar minha cidade e o 

Londrina Atletismo que oferece a estrutura que preciso.” A londrinense Livia Avancini, 28 anos, recordista 

paranaense e pódio nas últimas quatro edições do Troféu Brasil no arremesso de peso, 3ª no ranking brasileiro  
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(16,32 m), chegou ao projeto com 12 anos. “Terminei meus estudos (fez Educação Física), conheci lugares, consegui 

uma formação. As pessoas sabem o bem que o projeto faz pelas crianças, escolas e atletas. É referência, tem 

estrutura e bons resultados.” Tem comissão técnica (prioriza ex-atletas), equipes multidisciplinar, administrativa, de 

assistência médica e de comunicação e marketing e treinamento em pista oficial na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). E já levou o atletismo a mais cinco cidades paranaenses: Assaí, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Cambé e 

Cornélio Procópio. O time de parceiros do Londrina Atletismo: Prefeitura de Londrina e a Fundação de Esportes de 

Londrina (FEL), Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (IPEC), Colégio Ética, Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Maximus Assistencial, Ômega Diagnósticos, Instituto de Videoartroscopia, Ortopedia e Traumatogia (IVOT), 

Espaço Saúde Integral - Fisioterapia, AS Academia Fitness e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC). 

(Revista Podium/2020) 

                          
             Tatiane Raquel da Silva durante entrevista                                  Shayara Ribeiro durante entrevista  

                              Troféu Brasil de Atletismo                                                 Volta aos Treinos na Academia 
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                       Entrevistas de Atletas Medalhistas em Campeonatos Brasileiros Sub 18 e Sub 20 

Atletas Giovanna Nogueira, Giovanna Aparecida Venâncio, Heber Lima e a Treinadora Silvana Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://colegioetica.com.br/wp-content/uploads/2015/09/logo_etica_horizontal.png&imgrefurl=http://colegioetica.com.br/&h=119&w=567&tbnid=5UGArltMxPr7WM:&docid=EcpCzTgqWQAzLM&ei=64slVrS4F4WkwAS6z5aYCA&tbm=isch&ved=0CC8QMygTMBNqFQoTCPTZgdLmz8gCFQUSkAoduqcFgw


Projeto Londrina Atletismo – Juventude e Adulto 

 

    

               Entrevista Lívia Avancini                                      Entrevista e Visita Treinador Gilberto Miranda 

                                      Rede Massa                                                                           TV Tarobá 
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✓ Conclusão: 

Com o fim de uma temporada conturbada, devido a Pandemia que vivemos nesse ano de 

2020, o Projeto Londrina Atletismo tem o orgulho de fechar mais esse ciclo de forma vencedora e 

mostrando a força do Atletismo e da cidade de Londrina.  

Apesar de todas as dificuldades, soubemos com trabalho e muito empenho transformar um 

ano difícil em mais um ano de muitas conquistas. Fomos obrigados a nos reinventar, ousar, criar 

e nos fortalecer, mostrando mais uma vez o porquê de sermos referência nacional em nossa 

modalidade.  

Continuamos sim sendo um dos projetos mais vencedores do esporte paranaense e do 

Brasil, mas isso não nos deixa sonhar cada vez mais alto em busca de coisas maiores. 

 

 

 

                                      Gilberto Mirada                        Vagner Lopes da Silva 

                                           Treinador                                     Presidente 
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