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Ofício Circular nº 003/2018
Ref.: Convite para Seletiva de Futsal Feminino 2018/02

Brasília, 24 de janeiro de 2018.

A quem interessar possa,

Em nome da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), vimos por meio deste convidar as
surdoatletas de todas as Regiões do Brasil para participar da Seletiva de Futsal Feminino.
Este evento será realizado nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, em Balneário Camboriú/SC.
Essa Seletiva tem como objetivos:
• Promover e estimular a prática desportiva e seu aprimoramento nas entidades de surdos;
• Estimular a profissionalização das surdoatletas;
• Incentivar as surdoatletas como forma de promoção e integração na sociedade;
• Revelar novos talentos;
• Avaliar e treinar surdoatletas para futuras competições internacionais, quando convocadas, mais
principalmente para Mundial de 2019.
As inscrições deverão ser feitas por meio do preenchimento do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/NvbczC3WvyjFunpX2
Cada surdoatleta deverá pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 e, enviar comprovante por e-mail
futebolfem@cbds.org.br [Prazo 10/02/2018]
Salientamos que, por se tratar de seletiva aberta, não é necessário que as surdoatletas não convocadas
realizem pagamento da Taxa de Anuidade da Modalidade à CBDS, sendo permitido participação de
surdoatletas que não sejam associadas/matriculadas em alguma filiada da CBDS.
Lembrando que a hospedagem e alimentação serão por conta de cada surdoatleta. Para outras informações,
as interessadas deverão acompanhar em nosso site: www.cbds.org.br
Colocamo-nos à inteira disposição pelo e-mail futebolfem@cbds.org.br para quaisquer esclarecimentos que
se façam necessários.
Saudações esportivas,

Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes

Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”

