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Objetivos estabelecidos e
alcançados:

Para a temporada de 2018 o CBC formou três equipes de basquetebol masculinas de alto-rendimento, sendo: Sub
16, Sub 17 (CBC /Tênis Clube de Campinas) e Sub 19 (CBC/Sociedade Hípica de Campinas). Essas equipes
estão participando das competições oficiais da Federação Paulista de Basketball (FPB), onde no ano passado a
categoria do Sub 16 conquistou o terceiro lugar na Série Ouro. Outros atletas não federados, de diferentes
categorias, também participam do projeto nos dois clubes parceiros e profissionais da Unicamp fazem parte do
Comitê Científico. O objetivo é ter as categorias Sub 16, 17 e 19 entre as 8 melhores do estado, nas respectivas
categorias. Em 2017 o Sub 16 disputou o quadrangular final e conquistou o 3º lugar da Série Ouro da FPB. O Sub
17 ficou em terceiro lugar na Série Prata, equivalente ao 7o colocado no Estado, e o Sub 19 ficou em terceiro lugar
na Série Bronze, equivalente ao 11o colocado no Estado.

Localidades Abrangidas:
(Participação e Lazer)

As equipes Sub 16 e Sub 17 têm como local de treinamento e infraestrutura o Tênis Clube de Campinas enquanto a
Sociedade Hípica de Campinas é responsável pela equipe Sub 19. Nos dois clubes quase todos atletas não são
sócios do clube. Os jogos são abertos e gratuitos para o público de Campinas, nos Ginásios do SHC e TCC.
Também ocorrem jogos das nossas equipes em várias cidades do estado de São Paulo.

Número de atletas beneficiados com o projeto: (Rendimento e
Paradesporto)

Número de Participantes do
Projeto:
(Participação e Lazer)

36

150

Atividades realizadas e
resultados obtidos:

Os jogos do campeonato da FPB são muito disputados e recebemos em Campinas equipes tradicionais como
Palmeiras, Corinthians, Pinheiros, Franca, Cravinhos, Limeira, Bauru, São Caetano e Santo André, entre outras. Em
2017, Campinas ficou em terceiro lugar nos Jogos Regionais, categoria Sub 21, disputados em Americana. O Sub
16 conquistou o terceiro lugar da Série Ouro da FPB, o Sub 17 ficou em terceiro lugar na Série Prata (equivalente
ao 7o colocado no Estado) e o Sub 19 ficou em terceiro lugar na Série Bronze (equivalente ao 11o colocado no
Estado), com resultados melhores do que em 2016. Os resultados dos jogos realizados no período de fevereiro a
abril de 2018 constam no relatório em anexo. Alguns atletas do CBC tem se destacado entre os melhores cestinhas
da FPB nas respectivas categorias.

Dificuldades e soluções
adotadas:

Tivemos dificuldades em montar equipes competitivas só com atletas de Campinas, de maneira que 14 atletas
vieram de outras cidades para morarem em Campinas. O projeto tem parceria com o Colégio Madre Cecília, que
ofereceu 13 bolsas integrais, e a maior dificuldade foi fazer os atletas manterem um bom desempenho na escola,
sendo que alguns retornaram para suas cidades e escola pública para tentarem passar de ano. Utilizamos 3 bolsas
cedidas pela SMEL na Faculdade Anhanguera, mas agora que temos a categoria Sub 19 esse número de bolsas é
insuficiente, pois temos mais atletas precisando de bolsa em universidade.

A contrapartida foi iniciada?
(Projetos de Rendimento)
Ações desenvolvidas como
contrapartida (Projetos de
Rendimento)

Recursos humanos do projeto:

Ações de divulgação realizadas:

LOCAL E DATA:

SIM

(

X

)

Não (

)

Foi realizado clínica de basquetebol para crianças / atletas no dia 27 de julho de 2017 na Sociedade Hípica de
Campinas, com a presença do atleta profissional Vitor Benite, da Seleção Brasileira de Basquetebol. No período de
11 a 13 de dezembro de 2017 foi realizado uma seletiva para atletas da região de Campinas, nascidos em 2000,
2001 e 2002, nas dependências do Ginásio do Tênis Clube de Campinas. Em 2018 continuamos abrindo
oportunidade para atletas da região de Campinas participarem de testes em nossas equipes.
O projeto tem treinadores, preparadores físicos pagos pelos clubes ou pelo CBC, com recursos próprios,
excetuando os serviços de fisioterapia, pagos com recursos da FIEC.
Os uniformes de jogo e de treino possuem na parte da frente o logotipo do FIEC e o brasão da Prefeitura Municipal
de Campinas, e em destaque nas camisetas o nome da equipe: CAMPINAS. Em todos os jogos e divulgações em
websites, blog e facebook do Campinas Basquete Clube constam o logotipo do FIEC e brasão da Prefeitura
Municipal de Campinas.

Campinas, 09 de maio de 2018.
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