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Ofício Circular nº 043/2018
Ref. Adiamento da Copa Brasil de Futsal de Surdos de 2018

Brasília, 27 de maio de 2018.

Prezados,
Diante das situações que afligem o País neste momento, a Equipe da CBDS comunica hoje (27/05) que
decidiu adiar os jogos da Copa Brasil de Futsal de Surdos de 2018, que teriam início nos próximos dias, na
cidade de Uberlândia/MG. A abertura aconteceria no dia 31/05 às 08h que iria até 03/06 a competição.
O motivo do adiamento é a dificuldade logística de transporte das equipes participantes causada pelos
acontecimentos dos últimos dias, relacionados à paralisação dos caminhoneiros em todo o País. A decisão
foi tomada levando em consideração, sobretudo, a segurança das 36 equipes participantes que estariam
presentes, além da logística terrestre e deslocamento aéreo destes participantes.
Esse evento não foi o único afetado. Diversos eventos que aconteceriam nesta mesma data pelo Brasil
também foram adiados ou cancelados. Lamentamos os transtornos causados pelo adiamento, por mais
involuntária que seja essa decisão, haja vista que a gravidade da situação nacional impôs esse
encaminhamento de maneira irreversível.
Então desta forma, o novo período para a realização da Copa Brasil de Futsal de Surdos 2018 está previsto
para acontecer entre os dias 12 a 14 de outubro de 2018, em Uberlândia. O horário previsto para essa data
seria das 08h do dia 12/10 até às 18h do dia 14/10, dependendo do número das equipes confirmadas.
Para mais informações e atualizações referentes a este assunto, acompanhem nosso site:
http://cbds.org.br/?p=6007
Nos próximos dias, estaremos informando às Federações no que diz a respeito de pagamento de inscrições
das equipes participantes do evento em questão.
Contamos com a compreensão de todos. Estamos à disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Equipe da CBDS

Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”

