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Relat6rio de atividades referentes ao ano de 2021, da Associacao De Pais,
Amigos E Deficientes Visuais SBC- APADV

INTRODUCAO

0  Presente  dcoumento  ten  por  finalidade  tomar  ptiblicas  as  atividades  realizadas  pela
Associapao de Pais, Amigos e Deficientes Visuais SBC / APADV, no decorrer do ano de 202 I,
atendendo assim, o disposto no artigo 23, inciso I, alineas A, 8 e C de seu estatuto.

far+i.rm--=---- _      ._I:___ J  Deficientes Vlsuiis _ CBDV, ter detei:ninado que

Em virtude da Pandemia provocada pelo  SARSCOV

COVID   19,  iniciamos  as  atividades  no  come9o  de

fevereiro, de forma remota.

Os treinamentos de goalball e Futebol de cegos,
mantiveram seus treinamentos diarios sendo aplicados
pelo ZOOM e Google Meet, 3 vezes por semana.
Ap6s as pessoas terem tomado duas doses de vacina e
com a Confederapao Brasileira de Desportos de

aconteceriam as  competi¢des nacionais S6rie A de Futebol e Goalball, iniciamos os
treinamentos presenciais nas cidades de Diadema e Santo Andr6,  posteriormente estendemos
para o centro de Treinamento paralimpico Brasileiro    CTPB.

Futebol de 5
Mesmo com dificuldades, por treinar em grama sint6tica e o canpeonato Brasileiro de futebol
de 5 ser realizado em qundra de piso duro, a equipe da APADV conquistou o 8° lugar na
competicao, tendo o atleta Anael Sousa sendo eleito o jogador revelapao do campeonato.
Ja no campeonato Paulista de Futebol de 5, a APADV conquistou o Vice¢ampeao.
Nas Paralinpiadas Escolares, tivemos a equipe t6cnica e mais 4 jogadores  formando a base

inteira da equipe representando o Estado de Sao Paulo conquistando o 2° lugar com o futebol

de5.

Selecao Brasileira de Futebol de 5

Tivemos  nossos  atletas  Samir  Santana,  Alefe  Nogueira  sendo  convocados  para  a  seleg5o

durante  todo  o  ano.  A16m  do  goleiro  Wesley  que  tambem  esteve  presente  em  diversas

convocap5es das fases de treinamento da selecao principal.
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Futebo] Feminino

Tamb6m  tivemos  o  retomo  as  quadras  da  iniciapao  ao

futebol de 5  feminino visando o fomento da modalidade

em S5o Paulo.

Goalball
Assim como no Futebol, o goalball iniciou seus treinos
presenciais no inicio de agosto, por6m, tivemos alguns
problemas com a disponibilidade de quadra, o que mos
levou ao  Ilo lugar na competic5o Nacional, que foi
realizada 2 meses ap6s o inicio dos treinamentos em quadra. Todavia, no Campeonato
Paulista da modalidade, ficamos em 20 lugar.
A atleta Erinelma Barbosa foi convocada para as fases de treinamento da Selec5o Brasileira
de goalball.

Assim, fizemos 3240 atendimentos na modalidade Goalball durante o ano de 2021, enquanto
que no Futebol de 5 fizemos 3780 atendimentos, totalizando 7020 atendimentos esportivos
ano.

Em parceria com o Centro de Apoio ao Deficiente
Visual _ CADEVI, distribuimos cestas bdsicas mensais
para associados que se inscreveram no processo de
oferta destas cestas, que o Cadevi adquiriu junto a
Secretaria Municipal de Assist6ncia Social de Sao
Paulo.

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas por
conta da Pandemia que assolou o pals por praticamente
o ano todo, conseguimos encerrar o ano de forma

positiva, com a manutengao dos treinamentos, trabalhos administrativos, mesmo que hibridos
e os associados se mostraram muito mais solidarios uns com os outros, participando de ajudas
financeiras solidarias para aqueles que apresentaram dificuldades durante o ano. Mostrando
assim, que a APADV 6 forte e ire superar as dificuldades decorrentes desse uno e 2022 sera
muito mats rico e promissor para todos.

Sao Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2021.

de,/
Ricardo Alves Leone

PRESIDENTE
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