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Em 2011, quando assumi a Presidência dessa Federação, começamos com novos planos para 
Desportos dos surdos no Estado do Paraná. Iniciamos um grande passo para realizar mais 
eventos com a estratégia de melhorar as divulgações nas redes sociais e website próprio da 
nossa Entidade. O marketing é importante para realizarmos divulgações, qualquer que seja o 
tamanho da empresa. 

Neste ano, novamente fui reeleito para mais três anos de mandato, em função de ótimo relaci-
onamento com as Associações e de lutas contínuas para levantar recursos, a fim de obtermos 
melhor estrutura dos eventos para todos os surdos-atletas no Estado. 

Nosso grande objetivo é aumentar o número de surdos-atletas potenciais para futura partici-
pação nas Surdolimpíadas, conhecidas como “Deaflympics”, o evento máximo no Desporto de 
Surdos. Sem deixar de lado, os Campeonatos Mundiais de Surdos e, inclusive, representação 
do nosso Estado em Campeonatos Brasileiros. 

A nossa entidade possui maior diversidade entre as modalidades no Brasil, onde buscamos 
excelência na gestão com uso de tecnologias a nosso favor e boa vontade da diretoria em aju-
dar a Federação de forma voluntária. 

O próximo passo é conseguirmos o reconhecimento do Governo Estadual em relação ao movi-
mento do esporte surdodesportivo e surdolímpico dentro do Estado. Também possuímos o 
sonho de promovermos e realizarmos os Jogos Abertos dos Surdos do Paraná – JASP e os Jo-
gos Escolares dos Surdos do Paraná – JESP, em consonância com a estrutura adotada interna-
cionalmente. 

Para todos esses planos traçados, há um longo trabalho para fazer, organizar, realizar e cum-
prir. Por essa razão adotamos o lema “Refletindo o Futuro”, onde buscamos pensar na melho-
ria e sonhar com um futuro melhor para o esporte paranaense dos surdos. 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Refletindo o futuro... 

Gilmar José de Assis 
Presidente da FDSP 
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AAT  Associação Amigos do Triathlon de Paranavaí 

AGE  Assembleia Geral Extraordinária 

AGO  Assembleia Geral Ordinária 

ASAP  Associação dos Surdos de Apucarana 

ASBAC/SC  Associação dos Surdos de Balneário Camboriú (Santa Catarina) 

ASC  Associação dos Surdos de Curitiba 

ASL  Associação dos Surdos de Londrina 

ASP  Associação dos Surdos do Paraná 

ASPB  Associação dos Surdos de Pato Branco 

ASPG  Associação dos Surdos de Ponta Grossa 

ASQ  Associação dos Surdos de Quedas do Iguaçu 

ASSJP  Associação dos Surdos de São José dos Pinhais 

ASUMAR  Associação dos Surdos de Maringá 

AVM  Associação Viver Mais 

CBDS  Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos 

CEDAPAR  Congraçamento Esportivo e Cultural de Deficientes Auditivos do Paraná 

CONSUDES  Confederação Sul-Americana Desportiva dos Surdos 

FDSP  Federação Desportiva dos Surdos do Paraná 

ICSD  Comitê Internacional de Esportes dos Surdos 

JASP  Jogos Abertos dos Surdos do Paraná 

JESP  Jogos Escolares dos Surdos do Paraná 

NVB  Núcleo Viking de Basquete 

PANAMDES  Organização Desportiva Pan-Americana dos Surdos 

SMELJ Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude 

SSRS/RS  Sociedade dos Surdos do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul) 

SURDOVEL  Associação dos Surdos de Cascavel 

UTFPR  Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

LISTA DE SIGLAS 

PÁGIN A 9 R EL ATÓ R IO  D E ATIVID A D ES 2014  



PÁGIN A 10 R EL ATÓ R IO  D E ATIVID A D ES 2014  



Nome: Federação Desportiva dos Surdos do Paraná 

Sigla: FDSP 

CNPJ: 72.075.658/0001-73 

Endereço para correspondência: Rua Cel. Luiz José dos Santos, 2685, Boqueirão, Curitiba/PR, 
81.670-400 

E-mail: contato@fdsparana.org.br  Website: www.fdsparana.org.br 

Facebook: fdsparana 

DADOS DA ENTIDADE 

Apresentação 

Fundada em 10 de agosto de 1991, a Federação Desportiva de Surdos do Paraná (FDSP) reali-
zou diversos projetos, contribuições e conquistas para as Associações dos Surdos em todo o 
Estado. Essas associações participaram nos eventos esportivos estaduais graças ao incentivo, 
motivação e força do CEDAPAR, que foi a principal responsável pela formação da FDSP. 

Para a sua fundação, a FDSP contou com o apoio de três entidades: ASL, ASUMAR e antiga 
ASP – atualmente designada como ASC. 

A FDSP possui personalidade jurídica de direito privado, com organização e funcionamento 
autônomos, seu prazo de duração é indeterminado. É uma entidade desportiva sem fins lucra-
tivos. 

A FDSP participa de algumas competições brasileiras como representante estadual, promovi-
das pela CBDS, esta reconhecidamente a entidade máxima de desportos dos surdos no Brasil. 
Seguem participações da FDSP: 

 1996: Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo Masc., em Belo Horizonte/MG - 2º lugar 

 2009: Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo Masc., em Florianópolis/SC - 3º lugar 

 2013: Campeonato Brasileiro de Futsal Masc., em Brasília/DF - Participação 

 2014: Campeonato Brasileiro de Basquete Masc., em Brasília/DF - 3º lugar 

As despesas das viagens aos Campeonatos Brasileiros foram custeadas pelos próprios surdo-
atletas convocados pela Seleção da FDSP. Por essa razão, a inviabilidade econômica na partici-
pação de outros eventos promovidos pela CBDS afeta a FDSP. Existe a necessidade de apoio e 
colaboração para o custeio de transporte, hospedagem, alimentação, uniformes e materiais 
esportivos para cada evento. 

Dentre os eventos esportivos já realizados pela FDSP, estão as modalidades: futsal, futebol de 
campo, vôlei de praia e xadrez, onde participaram as associações e os surdos-atletas em todo 
o estado do Paraná. A integração e a convivência dos surdos entre diversas entidades são im-
portantes para todos os envolvidos, pois promove sua inclusão social e o desenvolvimento 
deles em vários aspectos desportivos, sociais e culturais. 

A FDSP é filiada a CBDS, que por sua vez, pertence à PANAMDES e ao ICSD. 
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Voluntariamente, os membros da Diretoria desempenham suas funções na FDSP. Todos eles 
são associados a alguma entidade municipal e a maioria deles é jovem, o que permite visão 
diferenciada e mais abrangente, principalmente com relação ao futuro. 

 

Presidente 

GILMAR JOSÉ DE ASSIS 

56 anos (06/06/1958) 

Diretor de Esportes 

ANDERSON MARCONDES SANTANA JUNIOR 

29 anos (19/12/1985) 

Graduado em Educação Física 

Diretora Financeira Adjunta 

VANDERLÉIA BARBOSA GONÇALVES 

31 anos (28/06/1983) 

Ensino médio completo 

Diretor Financeiro 

RICHARD VAN DEN BYLAARDT 

35 anos (27/09/1979) 

Graduado em Engenharia Civil 

Vice-Presidente 

JEFERSSON LUIZ FERRI 

26 anos (08/07/1988) 

Graduado em Letras 

Diretora Administrativa 

JOSIANE MARIA POLESKI 

28 anos (27/08/1986) 

Graduada em Administração 

Assessor Jurídico 

BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO 

32 anos (10/05/1982) 

Graduado em Direito 

Diretoria 
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Estrutura organizacional 

Organograma 
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As entidades de prática desportiva formadoras de surdos-atletas funcionam de modo voluntá-
rio, sem fins lucrativos. Abaixo segue a listagem das entidades filiadas a FDSP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Houve participações de outras entidades não-filiadas, como: ASAP - Associação dos Surdos de 
Apucarana; ASC - Associação dos Surdos de Curitiba; ASPG - Associação dos Surdos de Ponta 
Grossa; ASQ - Associação dos Surdos de Quedas do Iguaçu. 

Entidades filiadas 

Paranavaí 

AAT - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE TRIATHLON DE PARANAVAÍ 

Fundada em 06/03/2004  

Presidente: Ivone de Barros Gasparini 

Nº de surdos-atletas registrados: 02 

Londrina 

ASL - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE LONDRINA 

Fundada em 15/01/1970 

Presidente: Vera Lúcia Clivati 

Nº de surdos-atletas registrados: 19 

Pato Branco 

ASPB - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE PATO BRANCO 

Fundada em 18/06/2011 

Presidente: Dariane Martins Zardo 

Nº de surdos-atletas registrados: 19 

São José dos Pinhais 

ASSJP - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS  

Fundada em 19/03/2005 

Presidente: Maurisclei Nascimento Moreira 

Nº de surdos-atletas registrados: 35 

Cascavel 

SURDOVEL - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CASCAVEL 

Fundada em 31/08/1991 

Presidente: Lúcio Rogério Nunes Rodrigues 

Nº de surdos-atletas registrados: 10 
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 Desenvolver a prática do desporto de participação, de rendimento, educacional, de lazer e 
amadorista, em todos os níveis em todo o território estadual; 

 Promover, estimular e organizar a realização de campeonatos e torneios em diversas moda-
lidades desportivas, inclusive de congressos, seminários, cursos e correlatos; 

 Zelar pela organização, disciplina, ética e eficiência das práticas desportivas das instituições 
filiadas, aplicando quando necessário, dentro de sua competência, penalidades e sanções; 

 Solicitar e receber quaisquer auxílios ou subvenções de órgãos públicos e particulares, bem 
como arrecadar contribuições das instituições filiadas; 

 Estabelecer convênios com órgãos públicos ou privados, escolas e outras instituições, na 
promoção às pessoas surdas nos padrões de eficiência; 

 Estimular e apoiar o desenvolvimento do desporto nas instituições escolares que atuam na 
educação da pessoa surda; 

 Promover e auxiliar a formação e funcionamento de novas instituições de pessoas surdas, 
através da prática desportiva; 

 Estimular e auxiliar junto a outras entidades, na integração da pessoa surda através da prá-
tica desportiva; 

 Apoiar veículos de comunicação referente a trabalhos e assuntos de interesse das institui-
ções filiadas. 

FINALIDADES ESTATUÁRIAS 
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Com Diretores 

Durante o ano de 2014, os diretores se reuniram para elaboração de calendários esportivos 
anuais até 2017, com o objetivo de assegurar o futuro do esporte dos surdos paranaense. 

Na área financeira, foram elaboradas estratégias e planejamentos a fim de maximizar os re-
cursos da FDSP, que permitirão atender às demandas de eventos propostos para os anos se-
guintes. 

Na área administrativa, foi discutida a reforma do Estatuto Social para o objetivo de adequá-lo 
ao Novo Código Civil de 2002 e ao uso de novas tecnologias de comunicação da Comunidade 
Surda (Internet e e-mails, por exemplo), e outros assuntos. 

         

Com Secretarias de Esportes 

Ocorreram diversos contatos com as Secretarias Municipais de Esporte, tanto por e-mail quan-
to pessoalmente, para solicitar apoio à FDSP na organização e realização dos eventos, funda-
mentais para a Comunidade Surda no Paraná. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Reuniões 

Ordinária em 2 de fevereiro 

O Sr. Presidente Gilmar José de Assis 
foi reeleito em 23 de novembro de 
2013, por unanimidade. Desta vez, 
com a posse da nova gestão 
“Refletindo o Futuro”, que ficará à 
frente da FDSP por 3 anos com foco 
no futuro do Desporto de Surdos no 
Estado do Paraná. 

A AGO ocorreu em Curitiba, com a 
apresentação das pautas: balanço 
financeiro do Segundo Semestre de 
2013; Parecer do Conselho Fiscal re-
ferente ao balanço financeiro do 
Segundo Semestre de 2013 e Apresentação do relatório esportivo do Segundo Semestre de 
2013. Todos foram aprovados, inclusive o parecer favorável do Conselho Fiscal. 

Foram debatidos outros assuntos de interesse geral, que foram o incentivo das crianças e jo-
vens surdos ao desporto através das Entidades e da FDSP, além da necessidade de reforma 
estatutária da FDSP. 

Assembleias gerais 
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Extraordinária em 1º de novembro 

Realizada em Pato Branco, as pautas foram: apresentação do balanço financeiro do Primeiro 
Semestre de 2014; Parecer do Conselho Fiscal ref. balanço financeiro do Primeiro Semestre de 
2014; apresentação do relatório esportivo de Primeiro Semestre de 2014; apresentação do ca-
lendário esportivo da FDSP para 2015 e 2016 e outras. 

Todos eles foram aprovados, inclusive o parecer favorável do Conselho Fiscal.  

        

Extraordinária em 29 de novembro 

Em Curitiba, essa AGE teve por finalidade reformar o Estatuto Social da FDSP, para adequação 
ao Código Civil de 2002. A FDSP contou com a colaboração do advogado Dr. Bruno Meirinho, 
que cedeu suas ações voluntárias. 

Ocorreu mudança no quadro dos diretores.  

Eventos esportivos 

A FDSP promoveu e realizou 8 (oito) eventos em diversas cidades durante o ano de 2014. Os 
relatórios esportivos detalhados dos referidos eventos podem ser conferidos na página eletrô-
nica: http://fdsparana.org.br/relatorios/ 

      

Copa Sul Brasileira de Basquete dos Surdos 

O evento regional ocorreu em 3 e 4 de maio, na cidade de Curitiba.  

Participaram nesse evento 32 surdos-atletas e membros técnicos das três equipes da categoria 
masculina: ASBAC/SC, ASSJP e SSRS/RS. 

Não houve competição para modalidade feminina. 

         

Circuito Cidade de Curitiba de Vôlei de Praia 

Em 17 de maio, o evento foi promovido pela SMELJ/Curitiba, que ofereceu a inestimável opor-
tunidade na inclusão de surdos-atletas em seu espaço de evento, fundamental para a Comuni-
dade Surda. 

Participaram nesse evento 8 surdas-atletas, formando assim em 4 duplas femininas. 

Não houve competição para 
modalidade masculina. 
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Copa Paraná de Futsal dos Surdos 

A Oitava Edição da Copa Paraná de Futsal dos Surdos foi realizada em 28 de junho, em Casca-
vel. 

Participaram nesse evento 45 surdos-atletas e membros técnicos das 4 equipes da categoria 
masculina: ASL, ASPB, ASSJP e SURDOVEL. 

Não houve competição para modalidade feminina. 

 

Taça Paraná de Futsal dos Surdos 

Com o intuito em promover o evento para as enti-
dades filiadas e também para não-filiadas, a Taça 
Paraná de Futsal ocorreu em 16 de agosto, em Pato 
Branco. 

Participaram nesse evento 72 surdos-atletas e 
membros técnicos das 7 equipes da categoria mas-
culina: ASAP, ASL, ASPB (2 equipes), ASQ, ASSJP e 
SURDOVEL. 

Não houve competição para modalidade feminina. 

     

Copa Paraná de Futebol Sete dos Surdos 

A Quarta Edição da Copa Paraná de Futebol Sete dos Surdos se realizou em 25 de outubro, em 
São José dos Pinhais. 

Participaram nesse evento 42 surdos-atletas e membros técnicos das 3 equipes da categoria 
masculina: ASL, ASPB e ASSJP. 

Não houve competição para modalidade feminina. 
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Copa Verão de Futsal e Xadrez dos Surdos 

Com o intuito em promover o evento para as entidades filiadas e não-filiadas, também para 
aos surdos-atletas federados e não-federados, o evento ocorreu em 13 de dezembro, em Curi-
tiba. 

No xadrez, participaram os 11 surdos-atletas, sendo que 6 são da categoria masculina e 5 da 
categoria feminina. 

No futsal, participaram nesse evento 36 surdos-atletas e membros técnicos das 4 equipes da 
categoria masculina: ASC, ASPB, ASPG e ASSJP. 

Não houve competição de futsal para modalidade feminina. 
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Prêmio Surdo Paranaense - Edição 2014 

A FDSP organizou um evento inédito e muito importante no dia 13 de de-
zembro de 2014, em Curitiba, o chamado Prêmio Surdo Paranaense (PSP). 
Seu objetivo foi a premiação dos maiores destaques da temporada 2014 e a 
honraria concedida às Entidades e aos esportistas surdos daqui e/ou radica-
dos no Paraná e filiados à FDSP, que dignificam e engrandecem o Estado do 
Paraná por meio do esporte. 

O esporte de surdos paranaense mostrou que este foi um ano de muitas conquistas, sobretu-
do no que diz respeito à qualidade dos surdos-atletas da FDSP e os resultados que eles trouxe-
ram na bagagem. 

Foram premiadas, ao todo, sete categorias, sendo duas delas realizadas pelo voto popular. O 
público escolheu os melhores Surdos-Atletas do Ano para duas categorias abaixo, através do 
Google Drive e das curtidas das fotos na página oficial do Facebook da FDSP: 

• Categoria Estadual – Feminina: Josiane M. Poleski (ASSJP); 

• Categoria Estadual – Masculina: Wesley Buzelatto (ASPB); 

• Categoria Estadual da Seleção Brasileira Feminina: Josiane M. Poleski (ASSJP); 

• Categoria Estadual da Seleção Brasileira Masculina: Anderson Santana Jr. (ASSJP). 

Foram concedidos prêmios para outras categorias abaixo: 

• Surdo-Atleta Veterano Feminino: Vanderléia Barbosa Gonçalves (ASSJP); 

• Surdo-Atleta Veterano Masculino: Murilo Sbrissia Pitarch Forcadell (ASSJP); 

• Revelação – Entidade Esportiva: Associação dos Surdos de Apucarana (ASAP); 

• Revelação – Surdo-Atleta Feminino: Fernanda Ceresine Caporal (ASSJP); 

• Revelação – Surdo-Atleta Masculino: Sanderson Nicolas Ferreira (ASPB); 

• Projeto Social: Basquete Escolar para Surdos, desenvolvido pelo Prof. Adair Rocha; 

• Entidade Esportiva – Ranking Administrativo: ASPB; 

• Entidade Esportiva – Fair Play: ASSJP; 

• Evento Esportivo: Taça Paraná de Futsal dos Surdos 2014, realizado em 16 de agosto e orga-
nizado pela ASPB. 

O destaque deste evento foi a ASPB que foi apontada como a melhor organizadora do evento 
estadual e a conquista do primeiro lugar do Ranking Administrativo. Com relação ao surdo-
atleta, o destaque coube à Josiane M. Poleski, da ASSJP, também conquistou dois prêmios nas 
categorias Estadual (48,64%) e Estadual da Seleção Brasileira (60,86%). 

Houve agradecimentos às Secretarias Municipais de Esportes pelo apoio da realização dos 
eventos e algumas homenagens, entre elas os 30 anos de fundação da CBDS. 
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Assembleia Geral Ordinária da CBDS em 15 e 16 de março 

Em Caxias do Sul/RS, o Diretor de Esportes da FDSP, Prof. Anderson Santana Jr. representou a 
FDSP, junto a outros 8 representantes das Federações Estaduais, na AGO da CBDS. 

As pautas foram a apresentação de: Balanço Anual referente o exercício de 2013; Parecer do 
Conselho Fiscal que deu parecer favorável; Relatório de atividades esportivas no ano de 2013; 
Proposta do Regulamento Geral do ano de 2014; Tabela de Taxas e Multas de 2014; exibição 
dos calendários de 2014 e 2015; alteração estatutária. 

             

Copa Sul Brasileira de Futsal dos Surdos em 03 e 04 de abril 

Duas associações filiadas a FDSP participaram no evento regional de futsal, em Novo Hambur-
go/RS. 

A equipe masculina da ASL conquistou o título pela segunda vez consecutiva e a da ASSJP fi-
cou em 6º lugar, onde participaram 8 times masculinos da Região Sul. 

Entre as 5 equipes femininas, a ASSJP ficou em 2º lugar. 

            

Circuito Nacional de Badminton dos Surdos em 30 e 31 de agosto 

O evento desportivo foi realizado em Caxias do Sul/RS, no Ginásio Enxutão com parceria dos 
Jogos Abertos da prefeitura. 

Na modalidade individual, surpreendemente a surda-atleta da ASSJP, Daniela Guidugli, foi con-
sagrada campeã, embora nunca ter praticado o esporte. Enfrentou as outras surdas-atletas de 
outras associações como Brasília e Caxias do Sul e sucessivamente obteve o pódio.  

Na modalidade dupla, felizmente as surdas-atletas Daniela Guidugli e Josiane M. Poleski, am-
bas da ASSJP/FDSP, obteve a segunda colocação, ficando atrás de Brasília. Embora nunca te-
rem treinado juntas em algum episódio anterior, o resultado foi fantástico para FDSP o que 
motiva a entidade a praticar o incentivo do esporte para outros surdos-atletas do Paraná para 
alcançar o pódio no próximo evento regido pela CBDS. 

           

Campeonato Brasileiro de Basquete dos Surdos em 27 e 28 de setembro 

A FDSP representou o estado do Paraná no Campeonato, em Brasília/DF. Obteve o 3º lugar, 
considerado excelente resultado por ser a primeira participação da equipe paranaense. 

Os surdos-atletas da Seleção Paranaense foram: 
Cristiano Sérgio Demori, Leandro Gonçalves Da-
min da Silva, Marcus Thadeu Braga da Cruz, Muri-
lo Sbrissia Pitarch Forcadell, Richard van den 
Bylaardt e Rodrigo Barbosa Nogueira. 

A FDSP agradece imensamente aos surdos-
atletas que representaram bem o nosso Estado, 
pois as despesas do evento foram arcadas por 
conta própria, inclusive viagens aéreas, em razão 
da falta de apoios financeiros dos órgãos públi-
cos e privados para a Federação. 

Participação 
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Assembleia Geral Extraordinária da CBDS em 8 e 9 de novembro 

Realizada em Caxias do Sul/RS, a Diretora das Relações Públicas1, Josiane M. Poleski, represen-
tou a FDSP, junto a outros 4 representantes das Federações Estaduais, na AGE da CBDS. 

As pautas foram a proposta para alterar o regulamento geral da CBDS para 2015; a apresenta-
ção da tabela de taxas e multas para o ano de 2015; a apresentação do Calendário Esportivo 
dos anos 2015, 2016 e 2017; e a nomeação de diretores. 

A Sra. Josiane apresentou as propostas para realização dos eventos nacionais para o ano de 
2015, que foram aprovadas pelos presentes nessa AGE. 

            

Surdo-Atletas federados nas competições internacionais 

A FDSP possui, em seu quadro de registros, uma lista de surdos-atletas potenciais que são ou 
podem ser convocados pela CBDS para representarem o País nas competições internacionais. 
No ano de 2014, a FDSP teve 16 surdos-atletas convocados para essas competições, das quais 
destacamos as seguintes. 

 

 Campeonato Mundial de Handebol dos Surdos 

Entre os dias 8 e 15 de junho, em Sansum, Turquia, ocorreu o Primeiro Campeonato Mundial 
de Handebol dos Surdos. Entre os surdos-atletas, Anderson Marcondes Santana Junior, da 
ASSJP, foi convocado para integrar a equipe verde-amarela. 

“Graças à força de vontade dos integrantes, a Seleção 
Brasileira de Handebol dos Surdos formou a equipe 
com apenas dez surdos-atletas, pois foram viajar por 
conta própria para representar o Brasil lá na Turquia”, 
exprimiu-se o surdo-atleta da ASSJP Anderson Jr., cuja 
equipe não recebeu nenhum apoio financeiro dos ór-
gãos públicos e privados. 

Um detalhe que foi muito gratificante, segundo surdo-
atleta Anderson Jr., é que o Brasil garantiu a existên-
cia do Mundial por ser o único país não europeu e ob-
teve o prêmio Fair Play, pois se não fosse a sua participação, o evento mundial seria cancelado 
em razão do regulamento do ICSD, que exige a presença de dois continentes regionais dife-
rentes. Nesse mundial, houve a participação brasileira e as cinco europeias. 

1 Foi alterada o cargo para Diretora Administrativa em 29/11/2014. 
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 Jogos Desportivos Sul-Americanos dos Surdos 

Entre os dias 15 a 23 de novembro, ocorreram os Jogos em Caxias do Sul/
RS, promovidos pela CONSUDES, onde representaram na Seleção Brasi-
leira os vários surdos-atletas da FDSP. Entre eles, alguns foram convoca-
dos pela primeira vez, como Daniela Guidugli, atleta de vôlei indoor: “a 
experiência foi fantástica, porque, além do objetivo de pódio, a motiva-
ção coletiva era extremamente alta. Pude conhecer atletas de outros paí-
ses o que reflete a maior contribuição no Esporte dos Surdos. Houve enri-
quecimento pessoal e profissional. Hoje, tenho saudades da adrenalina e 
do aprendizado que adquiri durante o Sul-Americano. Espero repetir no-
vamente no próximo evento internacional”. 

Todos os surdos-atletas paranaenses conquistaram pódios pela Seleção Brasileira, conforme 
tabela a seguir: 

 

Ressaltamos que os surdos-atletas paranaenses arcaram as despesas da viagem por conta 
própria, uma vez que a CBDS não recebeu apoio financeiro dos órgãos públicos e privados 
para os Jogos Desportivos Sul-
Americanos dos Surdos. 

Nossas sinceras congratulações 
aos todos os surdos-atletas brasi-
leiros pelo desempenho durante 
os jogos. 
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O projeto “Basquete Escolar para Surdos” foi idealizado pelo Prof. Adair José Pereira da Rocha 
na Escola Centrau2, localizada em Curitiba, em parceria com AVM, através do NVB. 

O projeto surgiu em razão da ausência de talentos surdos mirins (até 17 anos) no basquetebol, 
tanto masculino quanto 
feminino. A inclusão, 
que ocorreu de maneira 
natural, resultou em be-
nefícios para as crianças 
através do aumento da 
autoestima, da melhora 
do comportamento es-
colar e da convivência 
familiar. 

Como resultado, verifi-
camos existir crianças 
surdas na Escola Centrau com potencial para a prática do esporte, num país onde a maioria 
pratica o futebol. 

O projeto atende uma vez por semana, com participação de professores que dão aulas e ativi-
dades com basquete para os 50 alunos da Escola Centrau. 

Para mais informações, entrar em contato com o Prof. Adair pelo correio eletrônico 
franada_60@hotmail.com ou telefone (41) 9640-6249. 

PARCERIAS 

Projeto Basquete Escolar para Surdos 

2 Atende as crianças surdas desde 0 anos até 14 anos de idade.  

Projeto Badminton 

O projeto de Badminton foi idealizado pela Profª Keiko Fonseca, da UTFPR, com o objetivo 
de integração e socialização através do esporte para a comunidade em geral e a comuni-
dade surda. Também tem como finalidade divulgar a modalidade no âmbito escolar, já que 
o badminton é um esporte inclusivo para todos, desde criança até pessoas da melhor ida-
de em atividades estimulantes de lazer e promoção da saúde. 

Através deste projeto busca-se ainda encontrar futuros potenciais atletas, e também se 
tornar um esporte frequente nas escolas ao multiplicar e formar novos professores com 
conhecimento do badminton escolar e preparar a criança para o esporte no futuro. 

A dificuldade de implementação do projeto baseia-se na dificuldade em encontrar ambien-
tes disponíveis (locais de treinos), situação que independe da comunidade atendida 
(surda ou ouvinte). As ações de busca de apoio financeiro (recursos públicos e isenções 
tributárias) dependem de documentação ainda obtida, por exemplo, para submeter o pro-
jeto aos benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte de Curitiba. 
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www.fdsparana.org.br 

www.facebook.com.br/fdsparana 


