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Ofício Circular nº 007/2018

Brasília, 02 de fevereiro de 2018.

Ref.: Circuito Nacional de Tênis de Mesa de Surdos 2018 – Etapa Rio de Janeiro/RJ

Às Entidades Filiadas e à Comissão de Surdoatletas,

Vimos, por meio deste, informar que está aberta a inscrição para participar do Circuito Nacional de Tênis de
Mesa de Surdos 2018 – Etapa Rio de Janeiro/RJ, nas categorias masculina e feminina, com disputas
individuais e em dupla.
Este evento será realizado nos dias 17 e 18 de março de 2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, promovido
por esta Confederação, que conta com apoio da Federação Desportiva de Surdos do Estado de Rio de
Janeiro - FDSERJ para organização do evento.
O respectivo evento esportivo tem como objetivos:
✓ Estimular a prática desportiva nas as comunidades surdas, utilizando o esporte como uma
ferramenta fundamental para a socialização;
✓ Divulgar a existência e o crescimento da CBDS e das Entidades de surdos para a sociedade;
✓ Estimular a profissionalização dos surdoatletas no esporte;
✓ Incentivar os surdoatletas, colaborando com sua promoção e integração na sociedade;
✓ Conhecer e revelar novos talentos brasileiros nessa modalidade esportiva;
✓ Registrar pontuação de surdoatletas competidores no Ranking Nacional da modalidade.
Por gentileza, colaborem na divulgação replicando o convite às suas Associações filiadas. Os interessados
deverão cumprir os prazos estipulados abaixo.
Data

Descrição
Preenchimento da Ficha de inscrição pelo Link:
https://goo.gl/forms/mAtoAPWAvbirrzYo1

05/02/2018 a o
05/03/2018 o

Prazo de envio dos documentos para eventos@cbds.org.br
Laudo Médico ou Declaração de Saúde
Audiometria (somente surdoatletas que ainda não tem)
Prazo de envio do comprovante de pagamento da Taxa de Anuidade 2018 para
financeiro@cbds.org.br
(somente para atletas matriculados na CBDS que ainda não tenham pagado)

05/02/2018 a
06/03/2018
17/03/18
17 e 18/03/18
02/04/2018

Prazo para envio do Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição (R$ 50,00) de
surdoatletas não matriculados na CBDS.
e-mail: financeiro@cbds.org.br
Sorteio e Congresso Técnico às 08h
Competição
Divulgação do relatório esportivo

Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”
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Ressaltamos que os surdoatletas com matrícula na CBDS, que desejarem participar podem fazer inscrição
gratuita. Porém, deverão estar quites com a Taxa de Anuidade de Surdoatleta da modalidade de tênis de
mesa, conforme a Tabela de Taxas e Multas da CBDS e o Ofício Circular 006/2018.
Surdoatletas não matriculados na CBDS poderão participar deste evento pagando Taxa de Inscrição no valor
de R$ 50,00 e enviando audiometria para comprovação da surdez.
Acompanhem todas as informações no site da CBDS. As dúvidas sobre o evento deverão ser esclarecidas
pelas Entidades Filiadas através do e-mail institucional (@cbds.org.br) enviando para a Coordenação de
Eventos Esportivos (eventos@cbds.org.br).
Saudações esportivas,

Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes
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