
 

RELATÓRIO DE  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2019 
 

O presente relatório se propõe a apresentar as ações realizadas pela equipe 

técnica da Associação Mourãoense de Basquete - AMOBasquete. Todas as 

atividades são propostas e organizadas pela Presidencia, Diretoria e Equipe 

Técnica com o objetivo de atingirmos nossa meta “Formar Cidadãos através do 

Esporte” e temos a certeza que estamos no caminho certo e podendo contribuir 

para a realização dos sonhos de nossas crianças, adolescentes, jovens e 

adultos atendidos pelos projetos. 

 

LIGA OURO – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL 

Nossa equipe adulta participou de uma das maiores competições nacionais e 
nossos atletas conseguiram superar grandes equipes e se destacaram 
conquistando o 4º lugar geral da competição. A participação neste evento permitiu 
que o ténico Emerson de Souza utilizasse varios garotos revelados nas categorias 
de base de nosso projeto, proporcionando a eles experiencias únicas. 

A competição aconteceu de fevereiro a maio de 2019, disputamos vinte partidas e 
nossa participação com certeza ficou na memoria dos mourãoenses, pois tivemos 
dez jogos em nossa cidade e entre eles duas vitórias sobre a equipe do São Paulo. 

 

 

 

  



 
 

CAMPEONATO PARANAENSE ADULTO – FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 
BASKETE 

Entre os meses de julho (20) e novembro (03), participamos do Campeonato 
Paranaense, uma competição de alto nível que neste ano de 2019 contou com seis 
equipes, sendo que três delas haviam participado da Liga Ouro e elevaram o nível 
da competição estadual. Com cinco jogos em “casa” e sete jogos “fora”, nossa 
equipe composta por atletas sub 21 e sub 23 conquistou o terceiro lugar geral, 
ótima experiencia para nossos atletas. A equipe de Pato Branco consagrou-se a 
campeã da competição. 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1420267151469368/?type=3&theater 

 

 

CAMPEONATO PARANAENSE SUB19 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 
BASKETE 

A competição realizada na cidade de Maringá entre os dias 13 e 15 de setembro 
serviu de teste para nossa equipe de base ainda em formação, com vários atletas 
vindo da equipe sub17, terminamos a comptição com a quinta colocação onde a 
equipe do Coritiba/Sociedade Thalia da cidade de Curitiba se tornou a grande 
campeã. 

 

CAMPEONATO PARANAENSE SUB17 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 
BASKETE 

A competição foi realizada ao longo do ano de 2019, entre os meses de março e 
novembro e em diversas etapas conseguimos superar nossos adversários mas 
com o calendário extenso de competição e a saída de alguns atletas para jogarem 
em outros clubes e equipes, terminamos a competição em decimo lugar no geral e 
João nosso atleta convocado para a seleção paranaense sub 17, onde a equipe de 
Cambé tornou-se a campeã da competição. 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1420267151469368/?type=3&theater


 

 
https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1252924358203649/?type=3&theater 

CAMPEONATO PARANAENSE SUB14 – FEDERAÇÃO PARANAENSE DE 
BASKETE 

 

A competição realizada na cidade de Terra Rica entre os dias 15 e 18 de agosto 
serviu de preparação para nossos atletas que posteriormente vieram a disputar 
outras competições na categoria sub 14 e até mesmo na sub 15. Saímos com a 
quarta colocação geral mas ficamos felizes pela convocação dos atletas Lucas 
Cosolim e João romano para a seleção Paranaense de Baskete. 

 

 
https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.665856056910485/1357045024458248/?type=3&theater 

 

JOGOS ABERTOS DO PARANÁ – Secretaria de Educação e Esporte 

Participamos dos JAPS, representando o nosso municipio, com as equipes 

masculinas e femininas. Nossas equipes fora até a cidade de Toledo, nossos 

resultados não foram sufientes para classificarmos a faze seguinte da competição. 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1252924358203649/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.665856056910485/1357045024458248/?type=3&theater


 
Nossa equipe masculina terminou em quinto lugar e a feminina terminou em oitavo 

lugar. 

 

 

 

JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ - Secretaria de Educação e Esporte 

Participamos com nossa equipe sub17 dos Jogos da Juventude, representando 
nossa cidade e os meninos encontraram muita difculdade e sairam da competição 
após a derrota para o campeão Cambé. Terminamos a competição em sexto lugar, 
mas felizes com o crescimento do nosso projeto. 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.665856056910485/1384523768377040/?type=3&theater 

 

 
PROJETO SOCIAL – NÚCLEOS ESPORTIVOS 

Nosso projeto visa o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes e por 
isso nosso olhar carinhoso para o projeto social. No ano de 2019 conseguimos 
saltar de 9 polos de atendimento para 11 polos, onde as crianças participam das 
atividades voltadas a iniciação esportiva do basquete e também de momentos 
voltados a formação cidadã. Os locais de atendimento são praças esportivas do 
município, escolas municipais e estaduais. 

 

1) ESCOLA MUNICIPAL BENTO MOSSURUNGA 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.665856056910485/1384523768377040/?type=3&theater


 
2) ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA 
3) ESCOLA MUNICIPAL FLORESTAN FERNANDES (CAIC)  
4) ESCOLA MUNICIPAL NIKON KOPKO  
5) ESCOLA MUNICIPAL ETHANIL BENTO DE ASSIS  
6) ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI 
7) ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 
8) COLÉGIO ESTADUAL DARCY COSTA 
9) COLÉGIO ESTADUAL DOM BOSCO 
10)  COLÉGIO ESTADUAL VINÍCIUS DE MORAIS   
11)  CENTRO DA JUVENTUDE ITACIR TAGLIARI 

 
 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1247118182117600/?type=3&theater

 
 

ATLETAS CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO PARANAENSE 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1247118182117600/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cmbasquete/photos/a.669510773211680/1247118182117600/?type=3&theater


 
ATLETAS DA BASE INTEGRADOS AO TIME ADULTO 

 

 

 

VISITA DOS ATLETAS AOS NÚCLEOS ESPORTIVOS 

 



 
PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

Ao longo do ano a Associação promove diversos eventos para a promoção da 
modalidade na cidade e região, onde ofertamos curso de capacitação a 
professores, organizamos eventos para as crianças e adolescentes do projeto 
social, organizamos eventos para os veteranos e desenvolvemos copetições 
regionais para categorias de base e basquete feminino. 

        
 

 

           

 

ASSOCIAÇÃO MOURÃOENSE DE BASQUETE 

 

Av. Armelino Trombini, 3097 – Jd. Albuquerque – CEP: 87.309-097 

CNPJ: 09.476.832/0001-53 / Campo Mourão - Paraná 

 

 

 



 
 

 

 


