NOVO BASQUETE CEARÁ – NBC
CNPJ. 16.435.054/0001-10
Cel. (85) 98754-0107 / (85)98838-3606
E-mail: contato@novobasqueteceara.com.br
www.novobasqueteceara.com.br
Fortaleza, ____ de _________de 20___

Prezados Pais,

É com grande satisfação que vamos até vocês com o objetivo de apresentar a entidade NOVO BASQUETE
CEARÁ – NBC. Trata-se de uma associação esportiva, sem fins lucrativos, onde visamos incentivar a prática do
basquetebol em todos os níveis e modalidades, proporcionando a inclusão social por meio do esporte à
comunidade de atletas interessados aulas de basquete, treinamento e desenvolvimento do basquetebol de alto
rendimento, além de oportunizar a esses atletas, condições físicas, técnicas e preparação disciplinar para
competições em torneios e campeonatos abertos estaduais e regionais.

O NBC, filiado a Federação Cearense de Basketball (FCB), realiza desde janeiro de 2011, em Fortaleza – Ce,
esse trabalho, com recursos precários, de manter os atletas nas faixas etárias infantil, infanto e adulto envolvidos
e interessados com o esporte basquetebol. Hoje o NBC conta com mais de 150 (cento e vinte) atletas, que estão
envolvidos com nossas atividades esportivas, ficando, assim, distantes de práticas que poderiam deixá-los
vulneráveis e à margem da sociedade.
Acreditamos que a prática de um esporte coletivo como o basquetebol tem por objetivo primordial levar a esses
jovens um melhor convívio social, além de permitir o surgimento de futuros atletas profissionais no basquetebol
cearense.

De forma a iniciar a comunicação e buscar a credibilidade e confiança no NBC, informamos que seu filho (a)
________________________________________________________ solicitou ingresso em nossa entidade.
Esse ingresso proporciona ao atleta participação das atividades de treinamento de basquete e, se convocado (a),
também participar de torneios e competições da FCB.
O objetivo dessa nossa nota é, portanto, ampliar o canal de comunicação e convidar os pais ou responsável a
conhecer e participar, também, do NBC, no qual o filho (a) faz parte. Será muito gratificante recebê-los em nossos
treinos.
Nossos treinos acontecem nas quadras do IFCE, UFC e na EEEP Juarez Távora.

Aproveitamos e solicitamos o ciente dos pais, pois sem isso não poderemos confirmar o ingresso do atleta menor
nas atividades do NBC.
Taxa de inscrição: R$ 50,00 (cinquenta Reais).
Taxa operacional mensal: R$ 30,00 (Trinta Reais), a ser pago até 3ª dia útil de cada mês, podendo ser paga em
conta-corrente jurídica: BANCO DO BRASIL – AG.2917-3 CONTA: 31058-1.
Demais informações, sobre a documentação necessária, acesse nosso site:www.novobasquete.com.br
Zilca Cabral de Oliveira
Presidente NBC
E-mail: presidente@novobasqueteceara.com.br
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao NOVO BASQUETE CEARÁ - NBC

Nosso filho (a) ________________________________________________________nos apresentou a Carta de
Apresentação do NBC e estamos cientes do trabalho de treinamento de basquete desenvolvido pelo NBC, bem
como autorizamos o nosso filho (a) a participar. Ressaltando que temos todos os contatos para esclarecimento
de dúvidas.
Fortaleza, _____/______/_____.
Cientes assinatura:

PAI ___________________________________________ RG/CPF: _______________________________
MÃE ___________________________________________ RG/CPF:________________________________
Telefones de contato: (

) ______ - _______ EMAIL: ____________________________________________

