
RELATÓRIO DE 
GESTÃO 2018

Associação dos Amigos e Paradesportistas de 

Piracicaba – AAPP

Responsável; Daniel Rivaben



Objetivo do Projeto AAPP, Basquetebol em 
Cadeira de Rodas

Oferecer treinamento de alto rendimento de

basquetebol em cadeira de rodas para pessoas com

deficiência física de Piracicaba e Região.



O projeto AAPP, basquetebol em cadeira de rodas aprovado pela Lei de Incentivo ao Esporte e patrocinado pela 

Oji Papeis Especiais foi finalizado no mês de Maio e com muito sucesso na sua execução.

No decorrer do projeto cumprimos algumas etapas importantes para atingir as metas e objetivos descritos no 

mesmo, entre elas:

Incluir 20% a mais de pessoas com deficiência física de Piracicaba e região na prática da atividade esportiva de 

alto rendimento.

Participação no Campeonato Paulista 2018/2019.

Apresentações em escolas, universiades e empresas com o objetivo de fomentar e divulgar a modalidade e 

patrocinador.

Melhorar o rendimento dos atletas em competições e treinamentos.

Melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares.



Durante a execução conseguimos aumentar consideravelmente o número de praticantes e beneficiários do 

projeto que no início estava com 12 atletas e passou a ter 23 pessoas inscritas e particpando ativamente.

Levamos nossas atividades para diversos locais entre eles, LBV, TV Câmera, Escolas e Universidades, 

conseguindo assim, dar mais visibilidade as atividades executadas e ao mesmo tempo realizando nossa 

parte social junto a comunidade local.

TV Câmara

Apresentação LBV



Apresentação e Vivência em Escolas e Universidades



Apresentação do Uniforme – 21 de Setembro – UNIMEP



Em 2018, tivemos a participação do técnico Daniel e do atleta Wesley na Seletiva de São Paulo das 

Paralímpiadas Escolares realizada dia 01 de Setembro no Centro Paralímpico Brasileiro em São 

Paulo.



Participação no Campeonato Paulista 2018

Piracicaba x Ribeirão Preto



Resultados dos Jogos de 2018



Resultado XXI Campeonato Paulista 
2018 – Série Bronze



Finais e premiação do Campeonato Paulista 2018

A equipe AAPP/OJI Papéis Especiais sagrou-se terceira colocada no Campeonato Paulista 2018 e 
recebeu sua premiação no Centro Paralímpico Brasileiro em São Paulo.


