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Ofício Circular nº 058/2016

Brasília, 14 de dezembro de 2016.

Ilmos. Srs. Presidentes e Diretores
Federação Desportiva de Surdos
Associação de Surdos

Ref.: Convite para Seletiva de Futsal Masculino

Prezados,
Em retificação ao Ofício Circular nº 057/2016, vimos por meio deste convidar seus surdoatletas para
participar da Seletiva de Futsal de Surdos Masculino, a ser realizada nos dias 20 a 22 de janeiro de
2017, em Belém/PA, organizada pela Federação Paraense Desportiva de Surdos (FPDS).
Esta Seletiva tem como objetivos:


Promover e estimular a pratica desportiva e seu aprimoramento nas entidades de surdos;



Estimular a profissionalização dos surdoatletas;



Incentivar os surdoatletas como forma de promoção e integração na sociedade;



Revelar novos talentos;



Avaliar e treinar surdoatletas para futuras competições internacionais.

As inscrições dos interessados deverão ser feitas por meio do preenchimento do formulário disponível
em: https://goo.gl/forms/vpULpqLAcDuO26LT2
Cada surdoatleta participante deverá para taxa de R$ 50,00 na conta bancária da CBDS (Banco do Brasil,
agência 3413-4, conta corrente 39.068-2) e enviar “Termo de Declaração e de Responsabilidade” ou
Laudo Médico. Prazo até o dia 30/12/2016 para o e-mail esportes@cbds.org.br .
Recomendamos que a Federação recolha as taxas de todos seus surdoatletas realizando um único
depósito ou transferência e, envie juntamente com os Termos e Laudos de forma organizada, para
conferência por parte da CBDS.
Salientamos que, por se tratar de seletiva aberta, não é necessário pagamento da Taxa de Anuidade da
Modalidade

à

CBDS,

sendo

permitido

participação

de

surdoatletas

associados/matriculados em alguma filiada da CBDS.
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Ressaltamos que a CBDS não se responsabiliza por transporte, hospedagem e alimentação dos
participantes. A FPDS passará orientações a respeito do local posteriormente.
Por gentileza, nos colaborem na divulgação, repassando o convite a seus surdoatletas.
Colocamo-nos à inteira disposição pelo e-mail para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
E, despedimo-nos cordialmente no aguardo da confirmação de participação de seus surdoatletas neste
importante momento do Desporto de Surdos.

Saudações esportivas,

Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes
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