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Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2018. 

 

Campeonato Brasileiro de Basquete Adulto Masculino  

 

 

Assunto: Prazo de pagamento da Pré-Inscrição e entrega de documentos. 

 
INFORMATIVO II 

 
 
 A Confederação Brasileira de Basketball estabeleceu o prazo de inscrição da competição e 
prazo para entrega de documentos comprobatórios que garanta a capacidade financeira para 
participação das equipes, conforme descrito abaixo: 
 
Documentação: 

1) Estatuto da entidade; 
2) Ata de Eleição do representante; 
3) Carta de capacidade Financeira, anexado contrato de patrocínio; 
4) Caso seja Prefeitura ou Estado, oficio comprovando o valor destinado ao projeto de basquete; 
5) Projetos de lei de incentivo, Federal, estadual e Municipal o mesmo deverá estar aprovado e 

com a carta de captação de recurso da entidade privada; 
6) Comprovação do convênio com ginásio onde irá mandar suas partidas; 
7) Declaração da Federação Estadual que é filiado e estar autorizado a participar da competição;  

 
O valor dos recursos para participar da competição deverá somar R$ 300.000,00.  
 
Taxa de Inscrição  
Valor: R$ 4.000,00  
Prazo para depósito: 04/01/2019. 
 
Informações bancárias para depósito 
Confederação Brasileira de Basketball 
CNPJ: 34.265.884/0001-28 
Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 4044 
Conta Corrente: 1896-7 
Operação: 003 
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Fotos do Ginásio 
 

1) Entrada e saída do ginásio e fachada; 
2) Foto da arquibancada; 
3) Foto da quadra de jogo; 
4) Foto das laterais e fundo da quadra, informar as medidas da área de recuo lateral e fundo; 
5) Foto dos vestiários, informar mandante, visitante e árbitros. Chuveiros e vaso sanitário; 
6) Cantina (caso tenha); 
7) Fotos da mesa de controle e equipamentos: placar, 24”, tabelas. 

 
Todas as solicitações acima deverão ser encaminhadas para alex.oliveira@basquetebrasil.org.br até 
dia 04/01/2019. 
 
Após envio dos documentos as equipes estarão pré inscritas, após análise dos documentos o 
Departamento Técnico irá publicar as equipes aptas a participar da reunião do dia 14/01/2019.  
 
 
  
 
Atenciosamente, 

 
Alex Oliveira 
Coordenador Técnico 
 
 




