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Ofício Circular nº 004/2021 Curitiba, 21 de julho de 2021. 
Ref: 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos 2021 em Cascavel/PR 
 
 
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 “2ª  Etapa do Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos”, 
que será realizada em 18 a 19 de setembro de 2021, em Cascavel/PR, sob organização da Associação de Surdos 
de Cascavel - SURDOVEL.   
 
As equipes interessadas na participação deste evento cabe 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: 
 
Os interessados deverão cumprir os prazos do cronograma estipulados abaixo: 
 

Data Prazo Descrição 

21/07/2021 a 21/08/2021 
Termo compromisso 
Pagamento de inscrição 

23/08/2021 Divulgação das equipes confirmadas 

21/07/2021 a 31/08/2021 

Termo de consentimento ref. Covid-19 (entregar o original nos jogos, somente 
os que falta) 
Cadastro no sistema FDSP 
Pagamento das taxas dos surdoatletas e membros técnicos 

06/09/2021 Divulgação do BID FDSP dos inscritos confirmados 

07/09/2021 
19h30 - Sorteio | Congresso Técnico 
https://us02web.zoom.us/j/89406913401?pwd=WG81UEJOYms0VnNlNEkvbDh
xVi9XQT09  

18/09/2021 a 19/09/2021 Competição 

a partir de 09/10/2021 Divulgação de Relatório Esportivo 

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

Yuri Soares da Silva 
Diretor de Esportes  
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