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Ofício Circular nº 027/2018
Ref.: Convite para o Brasil Open de Jiu-Jitsu de Surdos 2018

Brasília, 03 de abril de 2018.

Prezados,
Informamos que a CBDS está em parceria com a SJJSAF (Sports Jiu-Jitsu South American Federation) para
estimular a prática do Jiu-Jitsu entre surdos brasileiros.
Neste sentido, informamos que está aberta a inscrição para participar Brasil Open de Jiu-Jitsu de Surdos a
ser realizado nos dias 14 e 15 de abril de 2018 no Rio de Janeiro/RJ, promovido por esta Confederação, que
conta com apoio do a SJJSAF para organização do evento.
Os objetivos são:
- Fomentar a modalidade de jiu-Jitsu dentro do surdodesporto;
- Descobri novos surdoatletas;
- Divulgar à sociedade em geral a existência surdoatletas que praticam Jiu-Jitsu;
Os interessados deverão cumprir os prazos estipulados abaixo.
Data

Até 10/04/2018

14/04/2018
14 e 15/04/2018
07/05/2018

Descrição
Preenchimento da Ficha de inscrição pelo link: https://goo.gl/eWC4P7
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 dos comprovantes de pagamento da Taxa de Anuidade 2018
para financeiro@cbds.org.br (somente para atletas matriculados na CBDS que
ainda não tenham pagado)
Sorteio e Congresso Técnico será informado no Boletim
Competição
Divulgação do relatório esportivo

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Solicitamos a colaboração de todos, para que possamos fazer ampla divulgação e atrair muitos surdoatletas
para participar.
Saudações esportivas,

Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes

Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”

