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Ofício nº 005/2021                                                                               Curitiba, 04 de fevereiro de 2021. 
            
         
Aos Presidentes e Diretores  
Entidades Filiadas a FDSP  
 
Ref.: Circuito Estadual de Vôlei de praia de Surdos 2021 
 
Prezadas Entidades Filiadas,  
 
Com cumprimentos da Diretoria da Federação Desportiva de Surdos do Paraná - FDSP, temos a 
honra de convidar suas equipes para participar do evento “Circuito Estadual de Vôlei de praia de 

Surdos 2021”, que será realizada em 6 de março de 2021, em Maringá/PR, sob organização da 
Associação dos Surdos de Maringá – ASUMAR.   
 
Os interessados na participação deste evento cabem a sua responsabilidade em solicitar apoio à 
Prefeitura ou Secretaria/Fundação de Esporte de seu município, podendo também buscar apoio 
com outros órgãos públicos e/ou privados para obtenção de transporte para a viagem e para 
destinação de recursos para despesas como alimentação, taxas, hospedagem e outras. Os 
interessados deverão cumprir os prazos estipulados no cronograma abaixo: 
 
DOS PRAZOS:  
 

• Termo de compromisso: 03/03/2021; 

• Ficha de inscrição: 03/03/2021; 

• Pagamento de taxa de inscrição: 03/03/2021; 

• Termo de consentimento ref. Covid-19: 06/03/2021 – entregar antes do jogo; 

• Sorteio: 04/03/2021; 

• Competição: 06/03/2021; 

• Relatório Esportivo: até 15 dias após o evento. 
 
DOS PAGAMENTOS:  
 

• Taxa de inscrição: filiado: R$ 25,00 por surdoatleta e não-filiado: R$ 40,00 por surdoatleta. 
 

Observação 1: Infelizmente, o alojamento está proibido por conta da pandemia de COVID-19. A 
presença de torcida também está proibida pelo mesmo motivo. Cada participante no evento 
deverá custear suas despesas com hospedagem. 
Observação 2: Cada surdoatleta deverá trazer o material individual obrigatório devido à 
pandemia. No local, antes do jogo todos deverão assinar o termo de consentimento ref. Covid-19. 
Segue a lista de materiais necessários:  
 



   FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ 
Filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS 

              Fundada em 10 de agosto de 1991                     CNPJ nº 72.075.658/0001-73 

parana@cbds.org.br | www.fdsparana.org.br | Redes Sociais: @fdsparana 

 

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

individual. 

 

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. 

 
Qualquer dúvida em relação a este evento entre em contato por e-mail parana@cbds.org.br. Sem 
mais para o momento, esperamos contar com sua participação.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Yuri Soares da Silva 
Diretor de Esportes da FDSP 
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