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Ofício Circular nº 040/2018
Brasília, 14 de maio de 2018.
Ref.: Nova Chamada de Inscrição para Torneio Sul-Americano Interclubes de Futsal 2018

Prezadas Associações,
Em continuidade da organização da participação das entidades brasileiras na 7ª Edição do Torneio
Sul-Americano Interclubes de Futsal de Surdos, a ser realizada no período de 01 a 12 de novembro de 2018,
em Belo Horizonte/MG, informamos a confirmação das equipes abaixo após o recebimento dos termos de
compromissos dentro dos prazos estipulados:
CATEGORIA FEMININA
Entidade

Sigla

Associação dos Surdos de Brasília
ASB
Associação de Surdos de Goiânia
ASG
Associação dos Surdos de Minas Gerais (Local)
ASMG
CATEGORIA MASCULINA
Associação dos Surdos de Brasília
ASB
Associação dos Surdos de Juiz de Fora (Local)
ASJF

DF
GO
MG

Dt. Recebimento do
Termo de Compromisso
06/02/2018
31/01/2018
15/03/2018

DF
MG

06/02/2018
14/02/2018

UF

Além da Associação dos Surdos de São José dos Pinhais (ASSJP/PR), na categoria feminina, a Sociedade dos
Surdos do Rio Grande do Sul (SSRS/RS), na categoria masculina, também informou a desistência de sua
participação, em 07/05/2018, no referido evento. Então desta forma, está aberta a nova chamada de
inscrição para as associações abaixo informadas, de acordo com a classificação da Copa Brasil de Futsal de
2017, as quais têm o prazo até 15/06/2018 para confirmar a sua participação no referido evento, devendo
realizar o mesmo procedimento informado nas chamadas anteriores.
Entidade
Associação Alvorada Congregadora de Surdos
Associação de Surdos de São Paulo
Associação dos Surdos de Balneário Camboriú

Sigla
AACS
ASSP
ASBAC

UF
RJ
SP
SC

Categoria
Masculina
Masculina
Masculina

Informamos que a Associação/Clube interessada deverá confirmar sua participação por meio de e-mail,
encaminhado pela sua Federação, no prazo estipulado pela CBDS, caso não respondam será
automaticamente dada a vaga para outra equipe, através de nova chamada. Caso duas ou mais equipes
citadas acima confirmarem sua participação, será aceita a inscrição daquela que, na seguinte ordem:
1) Fizer o pagamento imediato de, no mínimo 25% do pacote de hospedagem (R$ 165,00 diária por
pessoa), considerando o número máximo de pessoas possível de participar da competição (outra
parte de 25% deverá ser pago até 30/06);
2) Fizer o pagamento de taxa de inscrição no valor de 600 dólares.
A CBDS apenas confirmará para a CONSUDES as equipes participantes, de ambas as categorias, quando
receber os termos assinados pelas Entidades (até data estipulada). Em caso de desistência de alguma
equipe após a confirmação, será cobrada multa para repassar à CONSUDES, conforme sua normativa.
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Caso as equipes confirmadas acima desistam a participação, iremos comunicar imediatamente a qualquer
momento às outras equipes, conforme a chamada aberta, para assumirem as vagas, se ainda tiverem
interesse.
Ressaltamos que a audiometria do modelo CBDS (nacional) não tem validade para competições
internacionais, portanto, deverá ser solicitado por e-mail à CBDS para emitir formulário de cada surdoatleta
“novato”, no modelo do ICSD. As novas audiometrias preenchidas deverão ser enviadas até 31/07/2018, após
essa data será cobrada, pelo ICSD, multa de USD 40 (quarenta dólares) e, caso não seja entregue até um
mês antes do evento será cobrada multa USD 100 (cem dólares), por cada audiometria enviada fora do
prazo. A CBDS repassa essas multas para as entidades filiadas, que deverão cobrar de seus respectivos
surdoatletas que atrasaram o envio da audiometria.
Ressaltamos que a CBDS só aceita comunicação formal por meio dos e-mails institucionais “@cbds.org.br”,
portanto, as Associações/Clubes devem procurar suas Federações para providências.
Mais

informações

sobre

o

evento

Interclubes

de

Futsal

se

www.icfutsalsordos.wordpress.com
Para mais esclarecimentos, estamos à disposição por e-mail: cbds@cbds.org.br
Atenciosamente,

Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes
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