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BOLETIM 13
A CBDS comunica, com grande tristeza, o cancelamento da categoria de Handebol Feminino no
Deaflympics 2017 pelo comitê organizador.
As nossas meninas estavam se preparando para dar um passo histórico na história do
Surdodesporto Brasileiro e Mundial, que seria a participação da equipe de handebol feminino
no Deaflympics, em Samsun/Turquia, mas, infelizmente, recebemos no final de fevereiro essa
notícia desagradável do cancelamento.
De acordo com as informações que recebemos, apenas 3 (três) países/equipes confirmaram a
participação de equipe feminina de handebol, porém o ICSD exige que tenha no mínimo 5
(cinco) países para que a que a competição aconteça. Foi sugerido que os países interessados
participassem de uma Demonstration Sports (DEMO) durante o Deaflympics 2017, apenas para
incentivar a categoria a fim de que haja mais países interessados em participar no evento
seguinte. Ressaltamos que as surdoatletas participantes do DEMO não receberiam medalhas e
não seria considerada como uma competição oficial, seria como um amistoso.
Nesse caso, a equipe da CBDS não concorda em fazermos os nossas surdoatletas gastarem
muito dinheiro e sacrificarem para ir à Turquia, com todas as nossas dificuldades para conseguir
apoio e patrocínios, para participar de um jogo sem nenhum valor, apenas para demonstração
às Entidades de desportos de surdos dos outros países, as quais, infelizmente, não se mobilizam
em fomentar o handebol feminino.
O Brasil é um grande motivador dentro da modalidade e tem tudo para levar a equipe feminina
para o Mundial também. A CBDS procurou fazer seu papel da melhor forma possível,
infelizmente não depende apenas de nós. Lamentamos muito a posição do comitê organizador
para o cancelamento do handebol feminino no Deaflympics 2017 e não desistimos, ainda
estamos tentando argumentar e convencer os países a levarem as equipes de handebol
feminino para que consigamos realizar a competição em caráter oficial, Mas, o tempo resolver
isso está bastante curto.
Assim, a Diretoria da CBDS e a Coordenação da Delegação informa que no momento está
suspensa a organização da equipe feminina de handebol para participação no Deaflympics
2017, havendo alteração comunicaremos a todos.
Brasília, 17 de março de 2017.
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