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Ofício nº 048/2020                                                                             Curitiba, 12 de novembro de 2020 

 

PRÉ-SELETIVA DA SELEÇÃO PARANAENSE  DE FUTEBOL DE SURDOS 
 

Comunicado aos Surdoatletas e Entidades Filiadas,  

 

A FDSP realizará a pré-seletiva e treinamento para a Seleção Paranaense de Futebol dos Surdos, 

na categoria MASCULINA, para os dias 21 e 22 de novembro. O objetivo deste treino é atrair e 

conseguir mais surdoatletas para integrarem a nossa Seleção Paranaense, sob o comando do 

técnico Prof. Décio José Mariano, para o Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos, sob 

organização da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS, que ocorrerá nos dias 19 

a 21 de março de 2021, em Brasília/DF. A FDSP espera um bom número de surdoatletas no treino. 

Seguem informações de datas e local:  

 

Datas: 

• Sábado, o dia 21 de novembro, às 9h30 a 17h00. 

• Domingo, o dia 22 de novembro, às 9h00 a 12h00. 

Local:  

• Paraná Esporte – Secretaria da Educação e do Esporte.  

• Rua Pastor Manoel Virgíno de Souza, 1020 – Capão da Imbuia, Curitiba/PR, 82810-400 

 

Caros Surdoatletas, caso tenham interesse em participar na pré-seletiva, favor entrar em contato 

com esta Federação, através do e-mail parana@cbds.org.br e somente mandar nome completo, 

RG e CPF. Prazo final é até o dia 19 de novembro.  

 

Observação: Cada surdoatleta deverá trazer o material individual obrigatório devido à pandemia. 

No local dos treinos, todos deverão assinar a autodeclaração de saúde. Segue a lista de materiais 

necessários:  

• Máscaras (três ou quatro); Álcool gel; Toalha; Garrafa de água; Material esportivo de uso 

individual (chuteira, caneleira, etc). 

 

Não será permitido compartilhar os objetos com outros atletas. Contamos com a colaboração de 

todos, essas atitudes são necessárias para garantir a saúde e bem estar de todos. 

 

Avante Futebol Paranaense e rumo ao Campeonato Brasileiro. 

 

 

                      
Yuri Soares da Silva 

Diretor de Esportes da FDSP 
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