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A logo cbdu versão 
colorida deve ser 
utilizada caso a  
camiseta  escolhida seja 
branca / tons claros.

Camiseta Unissex, única cor, tecido 100% algodão, 
manga curta, gola careca, 4 cores em serigrafia, 
costura dupla e manga conforme layout. 

Valor Unitário - R$ 45,90 



MEDALHAS
Medalhas fundidas em liga metálica, com acabamento de superficie nos banhos: ouro, prata e bronze. Medidas de 07 
cm de diametro, espessura de 4mm, peso aproximado de 140gramas.  Fere te versa da medalha com gravação no 
metal em alto e baixo revelo com bordas trabalhadas e esculpidas. Fita sublimada nas duas faces personalisada com 
85cm de comprimento e 2,5cm de largura .

Valor Unitário -  R$ 11,26
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Material composto por base em mdf, cano cromado e peça fundida injetada em zamac com molde produzido em 3d 
por máquinas cncs. Base em mdf na cor preta sendo 1ª,2ª e 3ª base, escalonada em tamanhos diferentes, sendo 
finalizando acima da 3ª base de formato retangular escalonado, uma peça fundida injetada em metal zamac de 
tamanho de 23,5cm de altura proporcional a largura com espeddura de 12mm. Frente e verso em alto e baixo relevo 
em 3d com detalhes diversos.  Troféu de altura total de 35cm altura proporcional a largura. Banho da peça fundida 
em prata velho com verniz pu alto brilho e plaqueta em aço inox sublimada.

Valor Unitário -   R$ 320,00 

TROFEU



PLACAS
DE QUADRA

Banner lona no formato testeira 3,35 x 0,95  para utilização 
nas estrururas de metalon ou em grades laterais das quadras.

Valor Unitário -   R$ 380,00 
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BACKDROP
PREMIAÇÃO

Lona para backdrop 6x3m utilizada para revestir box 
truss da área de premiação no boulevard dos atletas.

Logo da FUE ou parceiros 
locais deve ser colocada nos 
espaços em branco.

Valor Unitário -    R$ 1.750,00 



0,80cm

1,60m

BANNER
HOTEL

Banner tradicional 0,80x1,60m para sinalização dos 
estados em cada hotel utilizado no evento

Valor Unitário -    R$ 190,00 
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