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Ofício Circular nº 003/2021 Curitiba, 21 de julho de 2021.
Ref: Confirmação do evento “Circuito Paranaense de Xadrez de Surdos 2021 - 3ª Etapa (Azul)”

Prezados,

Com nossos cumprimentos cordiais, vimos por meio deste informar que está aberta a inscrição do evento
“Circuito Paranaense de Xadrez de Surdos 2021 - 3ª Etapa (Azul), nas categorias masculina e feminina, que será
realizado no dia 11 de setembro 2021 (sábado), no formato online através do site do Lichess, promovido por
esta Federação.

O referido evento esportivo tem como objetivos:
✔ Estimular a prática desportiva nas as comunidades surdas, utilizando o esporte como uma ferramenta

fundamental para a socialização;
✔ Divulgar a existência da FDSP, das Entidades de surdos e dos surdoatletas para a sociedade;
✔ Estimular a profissionalização dos surdoatletas no esporte;
✔ Incentivar os surdoatletas, colaborando com sua promoção e integração na sociedade;
✔ Conhecer e revelar novos talentos nessa modalidade esportiva;
✔ Registrar pontuação de surdoatletas competidores no Ranking Estadual da modalidade.

Os interessados deverão cumprir os prazos do cronograma estipulados abaixo:

Data Descrição

21/07/2021 a 04/09/2021

Prazo de Inscrição (Formulário Google):
https://forms.gle/No4kVfMQBfYUGpGXA

Prazo de Pagamento: Escolher VALOR no Formulário Google de Inscrição
(Enviar o comprovante e-mail financeiro@fdsparana.org.br)

Prazo de Documentos:
- Cadastro no Sistema FDSP para filiados
- Envio de Audiometria dos não filiados para e-mail: esportes@fdsparana.org.br

06/09/2021 Divulgação da Relação de Surdoatletas inscritos confirmados

11/09/2021
08h00 - Apresentação dos Participantes
08h30 - Competição

a partir de 25/09/2021 Divulgação de Relatório Esportivo
Obs.: Os surdoatletas, que optaram o pacote de taxa para 04 etapas anteriormente, não precisarão se inscrever
novamente.

O comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser enviado para o e-mail:
financeiro@fdsparana.org.br, podendo ser através de depósito, transferência ou PIX para a conta bancária da
FDSP, de acordo com a escolha de quantidade de etapas a seguir:

Etapa Valor de Inscrição Total
1 etapa (Setembro) R$ 35,00

2 etapas (Setembro, Novembro) R$ 50,00
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Por gentileza, colaborem na divulgação replicando o convite aos seus surdoatletas. Acompanhem todas as
informações no site da FDSP: www.fdsparana.org.br

Sem mais para o momento, estamos ao seu dispor para mais dúvidas no e-mail: esportes@fdsparana.org.br.

Saudações esportivas,

Yuri Soares da Silva
Diretor de Esportes FDSP
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