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ACORDO DE COOPERAçÃO 30/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARGIAL
(ETAPA FINAL - FEVEREIRO/2oI8)

lll. Comprovantes de divulgação
do projeto

Plano de divulgação pré-competição
Reprodução Revista O Paulistan o 2018.02
Demais informações: vide item 5 do relatório parcial da execução
do objeto

Rua Honduras, 1400 - Jardim América - São Paulo - SP - CEP 01428-900
Fone (11) 3A65-2076 - www.paulistano.org.br
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Obietivos de divulgação

Objetivos da Comunicação: Fortalecimento institucional do
segmento de clubes

A quem se destina: Associados do Paulistano e de outros
cl u bes

Materiais a serem utilizados, instrumentos de comunicação
e mídias: Revísta do clube, site e redes sociais online.

Mecanismos de vinculação do projeto ao CBC: lnclusão do
logotipo do CBC nos materiais veiculados. Citação do CBC

nos textos veiculados. Orientação para clubes e instituições
envolvidas na competição para que sigam o mesmo padrão
de comunicação.
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Ohietivos de divulgação

Objetivos da Comunicação: Fortalecimento institucíonal do
segmento de clubes

A quem se destina: AssocÍados do Paulistano e de outros
cl u bes

Materiais a serem utilizados, instrumentos de comunicação
e mídias: Revista do clube, site e redes sociais online.

Mecanismos de vinculação do projeto ao CBC: lnclusão do
logotipo do CBC nos materiais veículados. Citação do CBC

nos textos veiculados. Orientação para clubes e instituições
envolvidas na competição para que sigam o mesmo padrão ruà
de comunicação.



Ohietivos de divulgação

Obietivos da Comunicação: Transparência na aplicação do
recurso e controle social

A quem se destina: Associados e sociedade em geral

Materiais a serem utilizados, instrumentos de comunicação
e mídias: Relatórios, apresentações, site do clube.

Mecanismos de vinculação do projeto ao CBC: lnclusão do
logotipo do CBC nos materiais utÍlizados. Obrigatoriedade do
uso do selo do CBC nos uniformes.
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Objetivos de divulgação

Obietivos da Comunicação: Divulgação da marca do CBC e

LDB

A quem se destina: Associados e sociedade em geral

Materiais a serem utilizados, instrumentos de comunicação
e mídias: Revista do clube, site e redes sociais online.

Mecanismos de vinculação do projeto ao CBC: Inclusão do

logotipo do CBC nos materiais veiculados. Citação do CBC

nos textos veiculados. Orientação para clubes e instituições
envolvidas na competição para que sigam o mesmo padrão

de comunicação.
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lnformaçôes gerais

. Viabilização: Comitê Brasileiro de Clubes

o Realização: Liga Brasileira de Basquete

Projeto e sede: Club Athletico Paulistano
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o Período: 20 a 25 de fevereiro

lnformações gerais

o Ginásio Antonio Prado Jr. - Rua Colômbia,77 - São Paulo

o Capacidade: L.200 Pessoas
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Paulistano

Flamengo

Minas

São José

Equipes participantes

Pinheiros

Basquete Cearense

Círculo Militar

Fra nca
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Jm llú-á furim t{ fodre I Etíoa {Xni*, &r&rnçs
4ã 1115 FRá,t{CÂ x 8áS[tutTE CtÁSEmE GÍLEo D GfurásioÂnÉnbkeúJr. Rr.c §dôn*is, n9 77, larürn Paulistr, S".o Pr.rl§
47 Ll:iX) t!!r{As x §ÂoIo§E Gfiro c §násiÕ ArÍtônb k:doJr. Rr.e Colôrúia, n! 7r, ,!ÍEkfl P.ufisE, São P*do
4A 15:45 Pl,{}*EtRS x CURilISA BASQUETEIOTIü,S GkÇoD Ginásio Ándnb krdo.lr. Rt.e Colffi. n977. Jerfrn PruliÉ. §Êo PnJs
r*9 18:ffi PÂiJ1]§TÂI§ t{ Ft-ÀLtEt'tGo eupo C Gh&ioAÍÉnbkedoJr. Rrn Çolôrrü14 nq 7f,Iar&n Paulisa, §ão Pa.úo

loGD Hsã IG*§r À &uim § eÍi$o §lfuup
5§ 11:15 CITRJTIBÁ 8ÁSQIJÊTE8OrJ(:}íiP I FRANCÁ GÍLDO D {iinásio ÀndnbkadoJr. fu.o CdônÊia, n! 7r, Jar&n Parrbta, S5o Pario

51 t1.1{} FLAMTHGO x MF{ÁS GnEo C Ghisio Àntônb PrrdoJr. Rue Col&Éi+ ng 7I, Jar&n Pauli*a, São Pado
t2 l5:45 BASQI.ETE C€^AREI{SE x P'HHEISOS GÍt.ooD Ghásio Âatônb Predo Jr. ftia ColôrrÊb, np 77, Jerúr* Pedista, São Pa.do

§3 18:fi] §ÀüJO§E x PAIJU§rÀrffi §nmC Ginário ArrÉnb hado Jr: Br.s Cdônü§ aP77,JeÍerrPardirÉ. S5o Pallt

.}oF l{tr &xtrc â TfiiF § §íúí,*§ Ír*kreço
54 1115 CIJRÍT|BÂ BASCüEI B{futt',tP x EâSQI§TE CEÂRE}EE GÍLFo D Giaásio Ârtônb kadoJr- Rr.n Colórrôia, n9 77, Jar&n Paulisa, S5o Paulo

59 1f:f§ sâoJo§E x Fl-ArrEt{GO Cnao C Gináío Ãntônb kàdoJr. Rr.e Ct*órrÉb" agIL JardmPaufua. S5o Panlo

56 15:45 FRA'{CA x MHHEIROS Gnpo D {ilrÉnio Ândnb &adojr. Rr.ra f.olô*rúie, ng 7I, ftr&Íl Pãrdista, São PaLdo

5? 18:fr PÂTJUSXÃHO t MINAS GrtrC Ginário Ãntônio Prado Jr. fura Cdônrbk- n9 7I.lar&n Paulista- São Parto
/-f ri

Jsfp lbr. &xdx Â tsi* $ §Íd§b Ir&rsfs
58 11:15 :19 colaadogn+oC x tl§aoloadoçruno D ttrlp{ri dess a 8e Gfurásio Antónir Prãdo Jr. Rua Colôrüe, ns 77, ,irún Paulita, 5ão Ft*c
5§ lf,:lXI fg colocado rrpo ú x {gmlsadoenroC Disouedes!a 89 Ginisio Ântôrrb Prado Jr. Rue §olôrü:ç. n! 77, Jerdinr Paulisa. Sâo Panlo

60 15:45 1! colocadogil{o ( x 2lolocedognrpo D ÍXsPtlrá de lsã {e G*rásio Aaeánir hado Jr" kla Colônüre, ns 77, ,er&r Pãdira" São Farllo

51 18:8 ls cdffido erlpo D T 29olcadogn.poC tlisrttta de 19 a 4e Gindsio Antôtrb Prado Jr. Rua Colôrü§ nsT/" JeÍ&nPErrllsa. São Pa.do

IoGs Hü-â Eqdpe A €oils B §nddc gnCerep

b2 11:15 Perdedoçdoiop nq 58 t Ferdedrdo ireod 59 Disruta de 7g Ginisio Antfub kedoJr- Btg Colón5ia. n9 77, Jar&n Pauliso, São Paulo

6l 1!l:iXl Verlccdwdo inp nssE x Vendsdobeorê59 Dirlnrte de 5s ehriÉcAmfubkadojr Rrn CdôoÉia n-o7l,Iar&nP;tdifi, §ão Fãe
# 15:45 Perdedordo iom ng60 x Perdeds do iomrf 61 frroute de 3s Gini§o Àntônb PraôJr. Rre Cdônrb§ nsã,lar&nPilli5ta, São Pa.ús

55 18:ffi Verredordo iocs ng 60 x VerredudoixoÉG1 Filel Ginásio furtlonb Prado Jr. Roa Colôntíe, n9 77, Iardrn Paullrta. São Pil.da
r C:so a e<prípe do Par-*istarc se cla=sifrç.re p-a a dispr,Êâ de 1s a 49, a mesrna Íará o último lrogo senrifird do dia-
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CAMFEOHÀTO BRASILEIRO INTERCTUBE§. UGA DE BESEHVOLUIME]IITO DE BA§QUETE 2O17

FA§E FIHAL - SÃO FÀULO - CLUB AT}IIETICO PAUUSTAI{O
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Facebook

Cobertura pelo perfil facebook.co m/CapAthletico

Referência: etapa de novemb rol20L7
(!ror,:*nr<,+: r.§âeo*u5 x Sri:s11Ê! x fIil).À.Áür.n.
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CAP Athlêtico -
Club Athletico
Paulistano
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PAULIS-:AtiO RECE3E .ÀSE DO LDE

À oan Í ó69 leÍçaJelÊ, dE 21 . o Glnâb Àn6nlo P.a(b .irirÍdoÍ Ée&
ela9a da LOB. O Campeo{.b Bíabrc lnteEbbes - LilF de

Oeswtrreíno dê Basqc,le é um @mpetiçào hebÕd sub 20
qgâolzarâ pela L€E NTihal d€ AesqreE, @ apob da CmÍederaçâo
&a§leiÉ de Easl€tba§ e peeda d0 coftlê BrmÍiqm c€ cluts.
Se.ào qnco iô96 por dla, até 25 de mveÍÍbío O Pad6tarc, qG bchou a
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Site

Cobertura pelo site www.paulistano.org.br

Li n k: www. pa u I ista no.org. br / acontece/eventos?s L65-
basquete-finais-ldb
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BASAUETE

FII.JAI§ LDB

Aoos rcvê logaE e nqve utónas nô9 duôs etêpas dô fàse de cles§,ficôcào Õa LnB. o
Pôul stÀôo teôtê ô titulô rnêd,tô en! casá O Grnásrô Antôôro Píàdô Júord seÍá Elcô dô Íase
frnal dê compêtrÇào este mé!

De 20 a 22 de ÍeveÍero, ô5 ilu,pes clêssrficôda5 Jogaráo enue ! Âos grupor Os dors
melhores colocô<lôs aic côcrá rJÊve óvõnfarào ás iemrtlnari que aaonttrerão no dra 24.
vásperô rlã grande Í nàl

NachaveCl..est,iopêÚll!taro'plnnelíoco]ocado.Hloas,qualto.sàoJoré'qUlnto'e
Flamengo. rrilâvo A D será íorrÉda por Plnheiros. regundo classitcado, Francn, teÍcefo.
Soia. Ceàrense. sÊxto. e Cuntrbà Basquete, sét,mo

O Compcoôâto Erúg,lclao lnlÊrclubcs Lrs .le Descivolv,mlntô de tsãrq[ete é umo
comffitaçãô mcúndl sub ?O dgàn,7êdd relâ Ligâ Nôcienál de Easquete, ca$ êpoio da
Confederacãg Bíêsrietra de Basletball e mrcena do Com,tÉ Brasrlerro de Clubes

,**@ qw #ws .É#-.
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f, rur ã ts ü A 4É B B â e, Ê ' qa iiar(,j..-T,',i1i,, Ç



Revista do clube

Chamada para a competição já publicada

Referência: Revista O Paulistano de fevereiro l20LB
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Presença de painel local

Painel a ser posicionado na entrada da Rua Colômbia ,77
(entrada para todo o público local)
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Presença de cartazes locais

Cartazes a serem posicionados na área interna do clube
(visibilidade para todo o público associado) com a
programação diária de jogos - referência: novembro/20L7

Gr[§srÍrGlrúnns
ltGt [t DtstxuolutttxT0 [I BrsoütrtzoÍ,

Õ 25/t1, sÁnnuo

9H MINAS X CURMEA BASQUEIEBOVCMP

11H15 FIÁMENGOX PRAIACLUEE

13H30 FRANCÂX BASQUETECEARENSE

15H4s sÃolosÉx soerpe

18H PINHEIR€'S X PAUUSIiANO
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A!ém da presença

Pa u listano usa rão
do CBC

Camisas de aquecimento

nos uniformes de jogo, os atletas do
camisetas de aquecimento com o do selo

En
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Alinhamento com LNB

o Alinhamento constante com a eguipe da LNB visando
aproveitamento de possibilidades conjuntas

ü#Ê* r[HürfrllÍfrÍ.
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citação
d iretas

o

Representação instituciona I

Treinamento
em todos os

da equipe do
depoimentos

clube visando
e decla rações

do CBC

CÂP Arhletaco - clüb Aületico
Paulistano
F&sô ,ircidi lâ ile sÀul..r ri

CAP FEC}TA ETAPA DA LDB COM 1OO%

Ouatíoiogos, guafo vilíiÍias. Seldo ê 124 pontos.

Ínéda dê 3l ponlos dô vântagem por partida. Essa
ÍrÍ a canpanha do Paulistana na ptiÍnÊka lse da
LDB. Líder da úave S,l€ d$ü no Gl)ásb Palácio
dê CÍidal. ên Curltiba, o CAP sê desp€diu cm
hhmfo soks o lãntema Praia Cluhe. 85 a 49.

O sricio Alex Ooda. mab umâ vêa fd o nomê do

iogô, co.n 25 pootos. 11/12 nos aírÊmessos de dois.
dnco Íol$os, tês Íêbolês. lrês assi§êndas e dois
tocôs.

A s€g,wdâ elapa dô tomÊio seÍá Íâelbada no
Ginrisio Antônio Prado Júnior em novernbro. Os
times enfefltãíâo os rivais do ouro grupo. Em casa,
o Paulktano lerâ Pirheiros. Franca. Minas Tênb-
Flamengo a São José. $r€ aüJaram no Rio dê
Janeiro na prireira íase. corc advesárim

O CaÍÍpêmâto Srasileiro lnteídubss - Liga de
Des€nvdviÍnênlo da Basquete á uma cornpet§ãa
nacional sub 20 organizâda pêla Uga Nacbnal ê
Basguete, corr apoio da ConÍedera$o Brasildra de
BaskelbaH e parceria do Csrnilâ 8Íasileiío dê

üDü i:. llj (*i ú7
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Trailer para ctnema

' Divulgação das finais da LDB, com fotos citando o CBC, em

nas sessões de cinema dos finais de

de fevereiro
trailer divulgado
semana de 2 e 9

§esquete
Finais LDB
§isputa em grupü
2O a 22/2

Ginásio Antônio Prado Júni
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Trailer para crnema

Divulgação das finais da LDB,

trailer divulgado nas sessões

semana de 2 e 9 de fevereiro

citando o CBC, em
dos finais de

com fotos
de cinema

§asquete
Finais LDB
§emífrnais
24/2, sábado

Ginásia Antônio Prada Júnior
lnformações Secrutaria de Esportes

K



Trailer para cinema

o Programação de cinema no auditório (capacidade: 400
pessoas) dos finais de semana de 2 e 9 de fevereiro
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Banner para quadra

o Produção de banner com selo de formação de atletas
para exposição durante os jogos
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Gerência de Esportes

Charles Eide Jr.

(11) 306s -2073

cha rles.eide @ pa u I ista no.org. br
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basquete

APOS ARRANCADA,

CAP BRIGA PELA

LIDERANÇA DO NBB

Até o fechamento desta edição,

o Pa ulistano/Corpore ma ntinha

a maior série invicta de sua

história no NBB, com 11 triunfos
consecutivos. O CAP somava

13 vitórias em L6 rodadas, na

briga pela liderança da fase de

classificação da Liga Nacional de

Basquete.

OÁin5r;o Antônio Prado Júnior
re,ebe mais cinco partidas antes

dos playoffs. Em sua quadra, o

Clube enfrenta a Liga Sorocabana,

em 7 de fevereiro, Mogi das Cruzes,

dia 9, Pinheiros, dia L2, Botafogo,

em 1e de março, e Vasco, no dia 3.

bitt mostro evoluçõo no NBB

ffirt
Garoto Yago brilho contra Bouru

Fuller é uma dos ormos ofensivos do equipe

Elinho, destoque no vitório sobre Fronco, e Du Sommer

UNICC INVICTO,

CAP RECEBE FINAIS

DA LDB

Após nove jogos e nove

vitórias rgs duas etapas da

fase de classificação da LDB, o

Paulistano tenta o título inédito

em casa. O Ginásio Antônio
Prado Júnior será palco da fase

final da competição este mês.

De 20 a 22 de fevereiro, as

equipes classifi cadas jogarão

entre si nos grupos. Os dois

melhores colocados de cada

chave avançarão às semifinais,
que acontecerão no dia24,
véspera da grande final.
Na chave C, estão Paulistano,
primeiro colocado, Minas,

quarto, São José, quinto, e

Flamengo, oitavo. A D será

formada por Pinheiros, segundo

classifi cado, Fra nca, terceiro,
Solar Cearense, sexto, e Curiüba
gasquetê sétimo.
O Campeonato Brasileiro

lnterclubes - Liga de

Desenvolvimento de Basquete

é uma competição nacional

sub 20 organizada pela Liga

Nacional de Basquete, com

apoio da Confederação

Brasileira de Basketball e

parceria do Comitê Brasileiro de

Clubes.

Gemodinha, um dos líderes do equipe sub 20


