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Ofício Circular nº 041/2018
Ref.: Seletiva para Mundial de Boliche de Surdos 2019

Brasília, 14 de maio de 2018.

A quem interessar.
A CBDS - Confederação Brasileira de Desportos de Surdos é uma entidade de fins não econômicos e não
lucrativos, de caráter desportivo, fundada em 17 de novembro de 1984, constituída pelas Federações,
Associações e outras análogas de administração de esportes praticados entre surdos, sendo a única
instituição de direção nacional dos desportos praticados entre os surdos brasileiros, em todas as suas
modalidades, reconhecida como dirigente exclusiva, regida pela legislação em vigor e por seu Estatuto.
Com 33 anos de existência, essa Entidade contribui com a inclusão social das pessoas surdas através do
esporte. Apesar das imensas dificuldades, desde a sua fundação até os dias atuais, sobrevive pelo esforço
de voluntários da comunidade surda de todo o Brasil, passando por um grande dinamismo esportivo. Houve
um intenso crescimento no número de Associações por todo o País e, consequentemente, no número de
competições locais, regionais e nacionais em diversas modalidades esportivas.
Informamos que está aberta a inscrição dos interessados para o Mundial de Boliche de Surdos 2019, a ser
realizado entre 01 e 12 de agosto de 2019, na cidade de Taoyuan, Taiwan. O referido evento está sendo
promovido sob responsabilidade do ICSD – Comitê Internacional de Esportes para Surdos.
Diante disto, estamos selecionando surdoatletas para participação na referida competição, devendo
atender aos requisitos abaixo:
• ter perda de audição bilateral de acima de 55dB em ambos ouvidos;
• estar praticando e competindo regularmente boliche.
Os interessados devem seguir a orientação abaixo:
1) Preencher o formulário de cadastro online: https://goo.gl/forms/5ycotH7hNGaVVibD2
2) Enviar último exame de audiometria que tenha feito, preferencialmente nos dois últimos anos;
3) Enviar mini-currículo esportivo, atualizado, com resultados de competições que tenha participado.
Os documentos deverão ser enviados para cbds@cbds.org.br, este mesmo endereço de e-mail poderá ser
usado para contato e dúvidas dos interessados.
O prazo de inscrição do interesse será até 31/07/2018. Ressaltamos ainda que o cadastro na seletiva do
Mundial não garante a convocação dos interessados para Seleção Brasileira.
Esperamos contar com colaboração de toda sociedade brasileira para encontramos os melhores
surdoatletas para representar nosso País, pois acreditamos que os nadadores terão um futuro brilhante e
serão um exemplo para as crianças e jovens surdos.
Saudações esportivas,

Anderson Marcondes Santana Jr.
Diretor de Esportes
Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”

