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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 even-
tos 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. 

No ano de 2014, novamente fui reeleito para mais três anos de mandato, em função de ótimo 
relacionamento com as Associações e de lutas contínuas para levantar recursos, a fim de obter-
mos melhor estrutura dos eventos para todos os surdoatletas no Estado. 

Nosso grande objetivo é aumentar o número de surdoatletas potenciais para futura participa-
ção 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 e Regionais. 

A nossa entidade possui maior diversidade entre as modalidades no Brasil, onde buscamos ex-
celência na gestão com uso de tecnologias a nosso favor e boa vontade da diretoria em ajudar 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 Jogos 
Escolares dos Surdos do Paraná – JESP, em consonância com a estrutura adotada internacional-
mente. 

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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AGE  Assembleia Geral Extraordinária 

AGO  Assembleia Geral Ordinária 

ASBAC  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 

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 

CBHd Confederação Brasileira de Handebol 

CEDAPAR  Congraçamento Esportivo e Cultural de Deficientes Auditivos do Paraná 

CONSUDES  Confederação Sul-Americana Desportiva dos Surdos 

FBDS Federação Brasiliense Desportiva dos Surdos 

FCC Fundação Cultural de Curitiba 

FCDS Federação Catarinense de Desportos dos Surdos 

FDSP  Federação Desportiva dos Surdos do Paraná 

FDSRS Federação Desportiva dos Surdos do Rio Grande do Sul 

FPEDS Federação Pernambucana Desportiva dos Surdos 

ICSD  Comitê Internacional de Esportes dos Surdos 

JASP  Jogos Abertos dos Surdos do Paraná 

JESP  Jogos Escolares dos Surdos do Paraná 

LINEDS Liga Nordestina Desportiva de Surdos 

PANAMDES  Organização Desportiva Pan-Americana dos Surdos 

SMELJ Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude 

SURDOVEL  Associação dos Surdos de Cascavel 

LISTA DE SIGLAS 
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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) realizou diver-
sos projetos, contribuições e conquistas para as Associações dos Surdos em todo o Estado. Essas associ-
ações participaram nos eventos esportivos estaduais graças ao incentivo, motivação e força do CE-
DAPAR, 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 – atual-
mente 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 lucrativos. 

A FDSP participa de algumas competições brasileiras como representante estadual, promovidas pela 
CBDS, esta reconhecidamente a entidade máxima de desportos dos surdos no Brasil. Seguem participa-
ções 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 

 2015: Campeonato Brasileiro de Handebol Masc., em Uberlândia/MG - 2º lugar 

 2015: Campeonato Brasileiro de Vôlei Fem., em Brasília/DF - 2º lugar 

 2015: Campeonato Brasileiro de Futsal Fem., em Praia Grande/SP - 1º lugar 

 2015: Campeonato Brasileiro de Futsal Masc., em Praia Grande/SP - 2º lugar 

 2015: Campeonato Sul Brasileiro de Handebol de Surdos Masc., em Caxias do Sul/RS - 2º lugar em 
geral  

As despesas das viagens aos Campeonatos Regionais e Nacionais foram custeadas pelos próprios surdo 
atletas convocados pela Seleção da FDSP. Por essa razão, a inviabilidade econômica na participação 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: badminton, futsal, futebol 
de campo, vôlei de praia e xadrez, onde participaram as associações e os surdoatletas em todo o estado 
do Paraná. A integração e a convivência dos surdos entre diversas entidades são importantes para todos 
os envolvidos, pois promove sua inclusão social e o desenvolvimento deles em vários aspectos desporti-
vos, sociais e culturais. 

A FDSP é filiada a CBDS, que por sua vez, pertence a CONSUDES, ao PANAMDES e ao ICSD. 
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Voluntariamente, os membros da Diretoria desempenham suas funções na FDSP. Todos eles são associ-
ados 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 

57 anos (06/06/1958) 

Diretor de Esportes 

ANDERSON MARCONDES SANTANA JUNIOR 

30 anos (19/12/1985) 

Graduado em Educação Física 

Diretora Financeira Adjunta 

VANDERLÉIA BARBOSA GONÇALVES 

32 anos (28/06/1983) 

Ensino médio completo 

Diretor Financeiro 

RICHARD VAN DEN BYLAARDT 

36 anos (27/09/1979) 

Graduado em Engenharia Civil 

Vice-Presidente 

JEFERSSON LUIZ FERRI 

27 anos (08/07/1988) 

Graduado em Letras 

Diretora Administrativa 

JOSIANE MARIA POLESKI 

29 anos (27/08/1986) 

Graduada em Administração 

Assessor Jurídico 

BRUNO CÉSAR DESCHAMPS MEIRINHO 

33 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 voluntário, sem 
fins lucrativos. Abaixo segue a listagem das entidades filiadas a FDSP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades filiadas 

Curitiba 

ASC - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CURITIBA 

Fundada em 15/07/1956 

Presidente: Marcelo Elisio Vasicki 

Nº de surdoatletas registrados: 30 

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: 47 

Cascavel 

SURDOVEL - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CASCAVEL 

Fundada em 31/08/1991 

Presidente: Gisele Zaffari 

Nº de surdoatletas registrados: 14 
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Londrina 

ASL - ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE LONDRINA 

Fundada em 15/01/1970 

Presidente: Vera Lúcia Clivati 

Nº de surdoatletas registrados: 25 



 Desenvolver a prática do desporto de participação, de rendimento, educacional, de lazer e amadoris-
ta, em todos os níveis em todo o território estadual; 

 Promover, estimular e organizar a realização de campeonatos e torneios em diversas modalidades 
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 ar-
recadar 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 prática desporti-
va; 

 Apoiar veículos de comunicação referente a trabalhos e assuntos de interesse das instituições filiadas. 

FINALIDADES ESTATUÁRIAS 
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Com Diretores 

Durante o ano de 2015, 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 recursos da 
FDSP, que permitirão atender às demandas de eventos propostos para o ano corrente e os anos seguin-
tes. 

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. 

A FDSP procura melhoria constante de comunicação e transparência para as associações, com o intuito 
em melhorar a relação entre em si.      

     

Com Secretarias de Esportes e outras órgãos 

Ocorreram diversos contatos com as Secretarias Municipais de Esporte, Instituições de Educação Supe-
rior e Federações Desportivas das modalidades, tanto por e-mail quanto pessoalmente, para solicitar 
apoio à FDSP na organização e realização dos eventos, fundamentais para a Comunidade Surda no Para-
ná. 

Inclusive ocorreram as reuniões em pessoalmente para se tratar os apoios aos surdoatletas do Paraná 
convocados pela Seleção Brasileira da CBDS. Com isso, a FDSP teve a oportunidade de conhecer Se-
cretário de Esportes, o deputado estadual Douglas Fabricio, e também Sr. Flávio Arns (Secretário de 
Assuntos Estratégicos do Paraná) e entre outras figuras políticas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Reuniões 
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Eventos esportivos 

A FDSP promoveu e realizou treze eventos esportivos das seis modalidades variadas, em diversas cidades 
durante o ano de 2015. Os relatórios esportivos detalhados dos referidos eventos podem ser conferidos 
na página eletrônica: http://fdsparana.org.br/relatorios/ 

A FDSP tentou promover os eventos estaduais de uma forma diferente, no intuito de reunir antigas e 
novas associações, o qual resultado não foi positivo, mas obteve outro patamar que é de visibilidade por 
partes das Secretarias e entre outros. 

 

Badminton 

Com o intuito em promover nova modalidade para os surdoatletas federados e não-federados no Estado 
do Paraná, em 20 de junho, num sábado de frio curitibano, aconteceu o primeiro Circuito Estadual de 
Badminton dos Surdos na UTFPR Campus Neoville – Antiga fábrica de Siemens. 

Tivemos poucos inscritos em função de um evento 
paralelo, o Campeonato Nacional de Handebol dos 
Surdos realizado em Uberlândia/MG nesta mesma 
data. De manhã, a comissão da UTFPR ministrou au-
las práticas e teóricas para surdoatletas, e claro, não 
faltou brincadeiras em quadra. 

O torneio foi iniciado à tarde, com 4 surdoatletas, na 
ordem da classificação da categoria simples: Renata 
(4º lugar), Vanderleia (3º lugar), Josiane (vice) e por 
fim a campeã Daniela. Na categoria dupla, foi feito um 
sorteio para formação de duplas: Josiane e Renata 
(vices), Vanderleia e Daniela (campeãs). 
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Ordinária e Extraordinária em 21 de março 

As duas assembleias ocorreram em Curitiba, 
sendo que a AGE foi pautada conforme as exi-
gências do cartório para devidos registros da 
reforma do Estatuto Social e, inclusive, foi discu-
tida sobre a alteração do endereço da sede pro-
visória da FDSP. 

Na AGO, foram apresentadas as pautas: balanço 
financeiro do 2º semestre de 2014; relatório 
esportivo de 2º semestre de 2014. Todos foram 
aprovados, inclusive o parecer favorável do Con-
selho Fiscal. Foram debatidos outros assuntos de 
interesse geral, que foram a necessidade de alte-
ração do calendário estadual da FDSP para o ano 
vigente. 

 

Extraordinária em 28 de novembro 

Na AGE, foram apresentadas as pautas: relatório esportivo de 1º semestre de 2015, calendário e tabela 
de taxas para ano de 2016. Todos foram aprovados. Foram debatidos outros assuntos de interesse geral, 
que foram a necessidade de alteração do calendário estadual e tabela de taxas da FDSP para próximo 
ano. 

Assembleias gerais 

http://fdsparana.org.br/relatorios/


Basquete 3x3 

Evento nacional organizado pela FDSP e supervi-
sionado pela CBDS, a Primeira Liga Brasil de 
Basquete 3x3 dos Surdos ocorreu no dia 30 de 
maio, em Curitiba, com a participação de 5 equi-
pes da categoria masculina: ASBAC (2 equipes), 
ASSJP, FBDS e SURDOVEL. Os jogos ocorreram 
em turno e returno, um total de 20 jogos. 

Duas equipes da ASBAC obtiveram as duas pri-
meiras colocações, enquanto a equipe da ASSJP 
conquistou o 3º lugar. Mérito à SURDOVEL, que 
organizou sua primeira equipe de basquete dos 
surdos e deu trabalho aos adversários experientes 
no basquete e à FBDS que obteve apoio do go-
verno distrital e pôde se deslocar de Brasília a Curitiba. A presença dessa ilustre federação permitiu so-
brecarga adicional de emoções no esporte. 

Não houve competição para modalidade feminina. 

 

 

Beach Soccer 

Com o intuito em promover o evento para as enti-
dades filiadas e não-filiadas, a Taça Paraná de 
Beach Soccer dos Surdos ocorreu em 28 de fe-
vereiro, em Curitiba. O referido evento faz parte 
do Torneio de Verão da FDSP 2015, que foi inseri-
do no calendário da SMELJ/Curitiba como evento 
oficial. 

Antes de iniciar os jogos, a FDSP fez uma homena-
gem de luto ao surdoatleta da ASC, Lucas Mazzo de 
Andrade, que faleceu no último dia 24/02, onde iria 
participar nesse evento, com um minuto de silên-
cio. 

Participaram nesse evento 33 surdoatletas e membros técnicos das 3 equipes da categoria masculina: 
ASC, ASSJP e SURDOVEL. 

Todos os jogos foram disputadíssimos com placar bem apertado e com muitos empates, cujos decididos 
pelos pênaltis. A ASSJP levou o título do Torneio. A ASC e a SURDOVEL ficaram 2º e 3º lugar, respecti-
vamente. 

Não houve competição para modalidade feminina. 

 

 

Futsal 

Com o intuito em promover o evento para as entidades filiadas e não-filiadas, a Primeira Etapa da 
Liga Paraná de Futsal dos Surdos ocorreu em 1º de maio, em São José dos Pinhais. 

Participaram nesse evento 63 surdoatletas e membros técnicos das 6 equipes da categoria masculina: 
ASC (2 equipes), ASL, ASPB e ASSJP (2 equipes). 

As partidas foram disputadas com o placar bem apertado. A ASC, do grupo “A”, levou o título da pri-
meira etapa do evento e teve seus surdoatletas em destaque: Matheus Peppe foi artilheiro e escolhido 
pela equipe de arbitragem como melhor atleta desta Liga e Alexandre Silva como goleiro menos vazado. 
A ASSJP, do grupo “A”, conquistou o título de vice-campeão enquanto a ASC, do grupo “B”, ficou em 3º 
lugar. 

P Á G IN A 1 8  REL A TÓ RI O D E AT I V I DA D ES  20 15  



A Segunda Etapa da Taça Paraná ocorreu em 15 de agosto, em Londrina. Participaram nesse evento 
60 surdoatletas e membros técnicos das 6 equipes da categoria masculina: ASC, ASL (2 equipes), ASPB, 
ASSJP e SURDOVEL. 

A ASL, do grupo “A”, levou o título da segunda etapa do evento. A ASPB conquista o título de vice cam-
peão enquanto a ASL, do grupo “B”, fica em terceiro lugar. A SURDOVEL, a ASC e a ASSJP, ficaram em 
4º, 5º e 6º lugar, respectivamente. 

Em Pato Branco, no dia 17 de outubro, ocorreu a Terceira e Última Etapa da Taça Paraná. Partici-
param nesse evento 50 surdoatletas e membros técnicos das 5 equipes da categoria masculina: ASL, 
ASPB (2 equipes), ASSJP e SURDOVEL. 

A Surdovel levou o título da terceira etapa do evento. A ASSJP conquista o título de vice campeão en-
quanto a ASL fica em terceiro lugar. A ASPB “A” e ASPB “B” ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente. 

Em todas as três etapas de futsal, não houve competição para modalidade feminina. 

Nota que houve alteração do nome do evento devido a um problema com algumas Secretarias Munici-
pais de Esportes, onde solicitaram que o nome do evento fosse trocado de “Liga” para “Taça” e a FDSP 
prontamente as atendeu para manter e fortalecer o movimento surdodesportivo paranaense. 

A nona edição da Copa Paraná de Futsal dos Surdos ocorreu em 12 de dezembro, em Curitiba. 
Participaram nesse evento 64 surdoatletas e membros técnicos das 5 equipes da categoria masculina: 
ASC, ASL, ASPB, ASSJP e SURDOVEL. 

A SURDOVEL levou o título do evento. A ASSJP conquista o título de vice-campeão enquanto a ASL fica 
em terceiro lugar. ASC e a ASPB ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente. 

Neste ano, a hegemonia entre as associações foi muito boa, onde se vê que não existe mais uma equipe 
melhor que a outra e sim que o nível das equipes melhorou com o passar dos campeonatos, onde cada 
evento os jogos são disputados com emoção. 

P Á G IN A 1 9  REL A TÓ RI O D E AT I V I DA D ES  20 15  



Handebol 

04 de junho de 2015, dia histórico 
para o esporte dos Surdos do Para-
ná! Ocorreu em Maringá a Primei-
ra Seletiva de Handebol da Sele-
ção Paranaense dos Surdos, com 
intenção de integrarem a Seleção 
Paranaense Masculina e participa-
rem no Campeonato Brasileiro dos 
Surdos, ocorrido nos dias 19 a 21 
de junho, em Uberlândia/MG. 

A FDSP contou com a prestimosa colaboração do Prof. Décio Roberto Callegari, que possui vasta expe-
riência no paradesporto e é diretor de base da Seleção Sub-21 da CBHd. Assumiu o desafio de treinarem 
os surdoatletas do Paraná adiante na modalidade. 

O treino desta seletiva foi muito proveitoso, reunindo 11 surdoatletas em todo o canto do Paraná, desde 
Curitiba a Londrina, passando por Apucarana e Campo Mourão. 

Ocorreu no dia 22 de agosto em Curitiba a Primeira Etapa do Campeonato Sul Brasileiro de Han-
debol dos Surdos. O evento tem como objetivo promover o movimento de handebol entre os surdos 
da Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Participaram nesse evento 34 surdoatletas e 
membros técnicos. Não houve a participação feminina. 

A FCDS levou o título da primeira etapa do evento. A FDSP e a FDSRS ficaram em segundo e terceiro 
lugar, respectivamente. 

Integraram à Seleção do Paraná: Alexandre Willian de Paula, Carlos Eduardo Franzini da Silva, Douglas 
Komar Silva, Guilherme Justino Cadena Fonseca, João Raphael Coutinho Bertoncelli, Norberto Mocelin 
Junior, Richard van den Bylaardt, Tiago Marques Dias Rila, Vinicius Campos Melo e Willian Firmo de Oli-
veira. À frente da equipe estava o auxiliar técnico Prof. Anderson Marcondes Santana Junior. 

 

 

Vôlei de Praia 

Com o intuito em promover o evento para os surdoatletas federados e não-federados, a Primeira Eta-
pa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia dos Surdos ocorreu em 1º de março, em Curitiba. O 
referido evento faz parte do Torneio de Verão da FDSP 2015, que foi inserido no calendário da 
SMELJ/Curitiba como evento oficial. Participaram 18 surdoatletas, formando assim em 4 duplas femininas 
e 5 duplas masculinas. 

Os jogos foram bem disputados, pois, na categoria feminina, houve três primeiras colocações pratica-
mente empatadas. Só que a dupla Daniela/Elissane levou melhor pelos pontos average, seguindo a classifi-
cação: Franciane/Larissa, Josiane/Vanderléia e Diana/Ana. 

Na categoria masculina, os jogos também foram concorridos, porém a dupla Danilo/Reginaldo ganhou 
com a folga de uma vitória a mais. O resultado entre 2º, 3º e 4º estava empatado, onde Ander-
son/Luciano levou melhor que outros, sendo assim definida a seguinte classificação: Luiz/Marcos, Car-
los/Anderson e Marco/Rogério. 

A Segunda Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia dos Surdos se realizou em 1º de maio, 
em São José dos Pinhais. Participaram nesse evento 10 
surdoatletas, formando assim em 5 duplas femininas. 

A dupla Daniela/Franciane foi consagrada campeã da se-
gunda etapa do evento estadual. Nas seguintes colocações, 
ficaram assim: 2º lugar: Vanderleia/Bruna Letícia; 3º lugar: 
Elissane/Diana; 4º lugar: Josiane/Lerly; e 5º lugar: Laris-
sa/Bruna Narazaki. 

Não houve competição para modalidade masculina.  
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Xadrez 

Com o intuito em promover o evento para os surdoatletas federados e não-federados, o Primeiro Cir-
cuito Estadual de Xadrez dos Surdos ocor-
reu em 28 de fevereiro, em Curitiba. O referi-
do evento faz parte do Torneio de Verão da 
FDSP 2015, que foi inserido no calendário da 
SMELJ/Curitiba como evento oficial. 

Participaram os 4 surdoatletas da categoria 
masculina, sendo a ordem da classificação: Ri-
chard da ASSJP, Clovis, Antonio da SURDOVEL 
e Ikaro da ASC. 

Não houve competição para modalidade femi-
nina. 
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Participações 

Assembleias gerais 

Assembleia Geral Ordinária da CBDS em 14 e 15 de março 

Em Brasília/DF, o Diretor de Esportes, Prof. Anderson Santana Jr., e a Diretora Administrativa, Josiane 
Poleski, representaram a FDSP, junto a outros onze representantes das Federações Estaduais, na AGO 
da CBDS. 

As pautas foram a apresentação de: balanço anual referente ao exercício de 2014; parecer do Conselho 
Fiscal que deu parecer favorável; relatório de atividades esportivas no ano de 2014; proposta dos calen-
dários de 2015 a 2017 e proposta e aprovação do Regulamento Geral para ano de 2015. 

 

Assembleia Geral Extraordinária da CBDS em 14 e 15 de novembro 

Em Capão da Canoa/RS, o Diretor de Esportes, Prof. Anderson Santana Jr., representou a FDSP, junto a 
outros oito representantes das Federações Estaduais/Distrital, na AGE da CBDS. 

As pautas foram: a apresentação de alteração do regulamento geral da CBDS, proposta e definição do 
calendário para anos de 2016 e 2017, definição da tabela de taxas e multas 2016, explicação do funcio-
namento da bolsa-atleta federal. Houve a parte da explicação sobre o reconhecimento da CBDS junto 
ao Ministério do Esporte. Foi falado também sobre a situação da LINEDS e das federações 
“provisórias”. 

Foi formada também uma comissão eleitoral, cuja eleição a ser realizada no primeiro trimestre de 2016 
para o mandato de quatro anos (2016-2020). 

 

 

Eventos esportivos 

Copa Sul Brasileira de Futsal dos Surdos em 28 e 29 de março 

Três associações filiadas a FDSP participaram no evento regional, em Balneário Camboriú/SC. 

A equipe da ASSJP ficou em 3º lugar, onde participaram 8 times masculinos da Região Sul. A ASL e a 
SURDOVEL são outras entidades do estado do Paraná que participaram nesse evento. 

Não houve competição feminina. 



1ª Etapa do Circuito Nacional de Badminton dos Surdos em 11 e 12 de abril 

Em Brasília/DF, a surdoatleta da ASSJP, Josiane M. Poleski, participou e obteve o terceiro lugar, entre as 
cinco inscritas, na categoria simples da primeira etapa nacional. 

E ainda participou em outra categoria dupla mista, juntamente com Alessandro Augusto, surdoatleta do 
estado de Pernambuco, onde tinha cinco duplas inscritas, conquistando o segundo lugar. 

 

1ª Etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia dos Surdos em 11 e 12 de abril 

Em Brasília/DF, tivemos três surdoatletas representantes com as duas seguintes duplas: 

1) Daniela Guidugli, representando a FDSP e a Elizabeth Borges, representando a FPEDS; 

2) Franciane Ulson e Larissa Alberti, ambas representando a FDSP. 

A dupla Franciane e Larissa não obteve colocação, mas tiveram ótimo desempenho durante as partidas. 
As surdoatletas Daniela e Elizabeth foram consagradas como dupla campeã do evento mantendo-se in-
victas em todas as partidas. 

 

Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa dos Surdos em 15 a 17 de maio 

Dois surdoatletas da ASL, Douglas Komar Silva e Vando Sebatião de Araujo, participaram no evento de 
tênis de mesa em Joinville/SC. (AGUARDAR O RELATÓRIO DA CBDS) 

 

Campeonato Brasileiro de Handebol dos Surdos em 19 a 21 de junho 

A FDSP representou o estado do Paraná no inédito Campeonato Brasileiro de Handebol dos Surdos, em 
Uberlândia/MG. Obteve o segundo lugar, entre seis equipes, considerado excelente resultado por ser a 
primeira participação da equipe paranaense na categoria masculina. 

Os surdoatletas que representaram o Paraná no torneio nacional foram: Alexandre Willian de Paula, An-
derson Marcondes Santana Junior, Douglas Komar Silva, Guilherme Justino Cadena Fonseca, João Rapha-
el Coutinho Bertoncelli, Richard van den Bylaardt, Tiago Marques Dias Rila e Willian Firmo de Oliveira. À 
frente da equipe estava o experiente técnico Décio Roberto Calegari, que integra a comissão técnica da 
Seleção Brasileira Sub-21. 

A FDSP agradece imensamente aos integrantes da Seleção Paranaense pela garra, determinação e força 
de vontade em prestigiar ao evento nacional, pois viajaram e se hospedaram em Uberlândia por conta 
própria, uma vez que essa Federação não recebe recursos financeiros e apoio governamental. 
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Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3 dos Surdos em 15 e 16 de agosto 

A FDSP representou o estado do Paraná com os surdoatletas, Henri-
que Lopes da Silva, Richard van den Bylaardt e Rodrigo Barbosa No-
gueira no evento citado em Brasília/SC. 

A equipe paranaense obteve o terceiro lugar, onde perdeu três jogos e 
ganhou outros três. 

O evento contou ainda com outras quatro equipes. 

 

Campeonato Sul Brasileiro de Handebol dos Surdos em 12 de setembro 

A FDSP representou novamente o estado do Paraná na segunda etapa do Campeonato Sul Brasilei-
ro de Handebol, em Balneário Camboriú/SC. Obteve o segundo lugar nessa etapa. 

Integraram à Seleção Paranaense: Alexandre Willian de Paula, Douglas Komar Silva, Guilherme Justino 
Cadena Fonseca, João Raphael Coutinho Bertoncelli, Norberto Mocelin Junior, Richard van den Bylaardt, 
Tiago Marques Dias Rila, Vinicius Campos Melo e Willian Firmo de Oliveira. À frente da equipe estava o 
auxiliar técnico Prof. Anderson Marcondes Santana Junior. 

A FDSP agradece imensamente aos integrantes da Seleção Paranaense pela garra, determinação e força 
de vontade em prestigiar ao evento nacional, pois viajaram por conta própria, uma vez que essa Federa-
ção não recebe recursos financeiros e apoio governamental. 

 

Campeonato Brasileiro de Vôlei dos Surdos em 26 e 27 de setembro 

A Seleção Paranaense Feminina, com a ajuda do Técnico Prof. Rubens Petry, participou do evento da 
SMELJ/Curitiba em parceria com a FCC, a Mostra de Dança Regional Boqueirão, com intuito de arreca-
dar fundos para despesas do Campeonato Brasileiro, realizando a venda de pastéis para o público cuja 
meta foi atingida com sucesso. 

Em Brasília/DF, os dois dias foram regados a muita secura e calor beirando nos 38 graus dentro da qua-
dra e as nossas guerreiras surdoatletas da Seleção Paranaense Feminina, equipe organizada pela FDSP, 
trouxeram o título de vice-campeão. Tiveram duas vitórias, sendo uma delas no tie-break contra Rio 
Grande do Sul, e uma derrota díficil no tie-break contra Pernambuco. 

As surdoatletas que representaram o Paraná no torneio nacional foram: Bruna Letícia  da Silva Kamaros-
ki, Daniela Cristina Silva Lima Ramos Guidugli, Elissane Zimmermann Dyniewicz, Fernanda Ceresine 
Caporal, Franciane Aparecida Ulson, Larissa Alberti e Lerli Canton. O Professor Rubens Petry comandou 
incansavelmente a equipe em todos os jogos. 

A FDSP agradece imensamente aos integrantes da Seleção Paranaense pela garra, determinação e força 
de vontade em prestigiar ao evento nacional, pois viajaram e se hospedaram em Brasília/DF por conta 
própria, uma vez que essa Federação não recebe recursos financeiros e apoio governamental. 
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Campeonato Brasileiro de Futsal dos Surdos em 24 e 25 de outubro 

A FDSP conseguiu fazer uma história nova e emocionante para o Futsal Paranaense dos Surdos, trazen-
do troféus importantes e inéditos para o nosso Estado. O evento foi realizado em Praia Grande/SP, 

A equipe paranaense feminina participou pela primeira vez em um evento nacional de grande porte 
como esse Campeonato Brasileiro. Começou jogando contra o time de Santa Catarina e o resultado foi 
de 2 a 0, onde foi um jogo muito equilibrado entre duas equipes. Depois disto, foi a vez de jogar contra 
São Paulo, vencemos por 4 a 1. No último jogo, foi contra a equipe de Goiás por 5 a 1. 

Com esses resultados pelos pontos corridos, as nossas meninas seguiram no campeonato invictas com 
todas as vitórias e conquistaram o inédito título para o Paraná. Além de o Paraná feminino ficar em pri-
meiro lugar, a ordem da classificação foi: Santa Catarina (2º lugar), São Paulo (3º lugar) e Goiás (4º lu-
gar). O título de futsal feminino é o primeiro troféu de Campeão em 24 anos de existência da FDSP. 

A equipe masculina do Paraná, depois de dois anos sem participar em um evento nacional da modali-
dade, finalmente voltou a jogar neste Campeonato Brasileiro. Começou o jogo contra o bicampeão bra-
sileiro, a equipe gaúcha, e o resultado foi surpresa para todos, o Paraná ganhou por 6 a 3, onde foi um 
jogo muito disputado. Em seguida, contra o time do Pernambuco, a equipe perdeu por 2 a 1, mas mes-
mo com esse resultado, foi classificada para a semifinal, sendo a primeira vez que consegue a classifica-
ção para fase decisiva. 

Durante o semifinal masculino contra a equipe de Santa Catarina, vencemos em um belo jogo dos nos-
sos surdoatletas por 8 a 3, classificando para final contra o São Paulo. O jogo final foi o mais emocionan-
te de todos os jogos já disputados na história de futsal dos Surdos do Brasil. Essas duas equipes masculi-
nas jogaram muito. Foi um jogo bem equilibrado, mostrando um verdadeiro nível da modalidade. O re-
sultado do jogo normal foi um empate, de zero a zero, que posteriormente a decisão foi definida nos 
pênaltis, porém foi disputada por 7 batidas cada. Infelizmente perdemos por 4 a 3 que nos deixaram 
como vice-campeões do evento nacional neste ano, cuja uma conquista inédita para a FDSP.  

Em outros resultados masculinos, o terceiro lugar ficou para equipe de Amazonas, que venceu contra 
Santa Catarina. 

O evento não parou ainda por aqui. O Paraná conquistou mais 5 prêmios em destaque inéditos. A sur-
doatleta, Vanderléia Gonçalves, da ASSJP, ficou com dois troféus: artilheira e melhor jogadora do even-
to, e Vaneza Wons, da ASSJP, conquistou o troféu de melhor goleira. Já na categoria masculina, o surdo-
atleta da ASL, Renato Vasques, ficou com a artilharia e também foi considerado o melhor jogador do 
evento. 

Os surdos guerreiros que integraram à Seleção Feminina são: Cecilia Chaves, Edileide Trindade Alves, 
Josiane Maria Poleski, Laelen Cássia Machado Brizola, Larissa Alberti, Pâmela Christina dos Reis Rodri-
gues, Priscila de lima Serrano, Vanderléia Barbosa Gonçalves e Vaneza Wons, sob comando do técnico  
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Prof. Anderson Marcondes Santana Junior e delegado Marcelino Cesar Gonçalves e à Seleção Masculina: 
Diego Fernando Lima, Edison Silva Junior, Emerson Lucas dos Santos Fogaça, Juarez Soares de Oliveira, 
Kedney Weksley Andrade da Silva, Lucas Cavalcante, Luiz Fernando Camargo, Marcel Seiji Iquematsu, 
Matheus Henrique Peppe do Amaral, Reginaldo José da Silva e Renato Vasques Pinto, comandados pelo 
Prof. Maurisclei Nascimento Moreira (Técnico) e o Prof. Anderson (delegado). 

A FDSP agradece imensamente aos integrantes das Seleções Paranaenses pela garra, determinação e 
força de vontade em prestigiar ao evento regional, pois viajaram e hospedaram em Praia Grande por 
conta própria, uma vez que essa Federação não recebe recursos financeiros e apoio governamental. 

 

Campeonato Sul Brasileiro de Handebol dos Surdos em 07 de novembro 

A FDSP representou novamente o estado do Paraná na terceira etapa do campeonato regional, em Caxi-
as do Sul/RS. Essa foi a última etapa desse evento, sendo que o Paraná obteve o segundo lugar na coloca-
ção geral. 

O evento não parou ainda por aqui. A Seleção Para-
naense conquistou mais 3 prêmios em destaque iné-
ditos. O surdoatleta, Tiago Rila, da ASSJP, ficou com 
dois troféus: melhor goleiro e melhor jogador do 
estado do Paraná do evento, e Norberto Mocelin 
Junior, da ASSJP, conquistou o troféu de jogador Fair 
Play. 

Os surdoatletas que representaram o Paraná no tor-
neio nacional foram: Douglas Komar Silva, Guilher-
me Justino Cadena Fonseca, João Raphael Coutinho 
Bertoncelli, Norberto Mocelin Junior, Richard van 
den Bylaardt, Tiago Marques Dias Rila, Vinicius Cam-
pos Melo e Willian Firmo de Oliveira. À frente da equipe estava o auxiliar técnico Prof. Anderson Mar-
condes Santana Junior. 

A FDSP agradece imensamente aos integrantes da Seleção Paranaense pela garra, determinação e força 
de vontade em prestigiar ao evento regional, pois viajaram para as cidades por conta própria, uma vez 
que essa Federação não recebe recursos financeiros e apoio governamental. 

 

 

Encontros, palestras e ou cursos de capacitação 

Marketing Paradesportivo em 04 de julho 

A FDSP participou na palestra de capacitação sobre “Ferramentas de Marketing para o Esporte”, minis-
trada pelo Prof. Jean Kulcheski, da SMELJ/Curitiba, com o objetivo de obter aprendizado, novas ideias e 
adaptá-las ao desporto de surdos, que carece de estrutura a fim de anunciar o máximo a Comunidade 
Surda e atrair mais surdos no esporte. 

A SMELJ organizou e promoveu a palestra. Nossos agradecimentos a essa Secretaria pelo aprendizado. 

 

Encontro Nacional das Federações Desportivas dos Surdos em 13 de novembro 

Esse Encontro tem como objetivo reunir as pessoas que incansavelmente lutam pelo bem do esporte 
dos surdos. Foi realizado em Capão de Canoa/RS, cujo foi idealizado pelo Prof. Anderson Santana Jr., 
onde o mesmo percebeu que às vezes as federações têm a vontade de expor seus problemas para solu-
cioná-los de melhor maneira. 

Então outro objetivo do Encontro foi mostrar sobre de uma forma geral como devemos entender cada 
etapa dentro do desporto dos surdos, e também falar sobre estrutura e hierarquia. Tentar mostrar o 
entendimento da palavra “voluntariado”, o resultado foi muito bom para ambas partes. E já está progra-
mado para mais um novo encontro, a pedido das federações. 
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Competições internacionais 

A FDSP possui, em seu quadro de registros, uma lista de surdoatletas potenciais que são ou podem ser 
convocados pela CBDS para representarem o País nas competições internacionais. No ano de 2015, a 
FDSP teve quatro surdoatletas convocados para essas competições, das quais destacamos as seguintes. 

 

Copa do Mundo de Futsal dos Surdos 

Entre os dias 20 e 28 de novembro, em Bangkok, Tailândia, ocorreu a Copa do Mundo de Futsal dos 
Surdos (Deaf Futsal World Cup). Entre as surdoatletas, todas da ASSJP, Josiane Maria Poleski, Laelen Cás-
sia Machado Brizola, Vanderléia Barbosa Gonçalves e Vaneza Wons, foram convocadas para integrar a 
equipe verde-amarela, após uma série de seletivas e treinamentos no decorrer do ano. 

A Seleção Brasileira Feminina de Futsal, equipe representada pela CBDS, perdeu de 3 a 2 para a Rússia, 
bicampeã e, de forma muito honrada, conquistou um inédito vice-campeonato mundial, melhor desem-
penho da história do Desporto dos Surdos do Brasil, considerando os dois gêneros de todas as modalida-
des. 

O Brasil ficou com a prata, mas com gosto de ouro. Saltou de última colocada no Mundial de 2011 para 
Vice-Campeã do Mundo de 2015. E ainda teve a melhor jogadora do Mundial: Stefany Krebs, de Ere-
chim/RS, com apenas 17 anos. 

O resultado foi bastante satisfatório, graças ao esforço de cada surdoatleta em prestigiar no evento, con-
siderado o mais importante dos eventos para surdos, pois a equipe brasileira, nem nossas próprias sur-
doatletas paranaenses, não recebeu nenhum apoio financeiro dos órgãos públicos e privados para arcar 
com as despesas de participação/viagem. 



O projeto “Basquete Escolar para Surdos” foi idealizado pelo Prof. Adair José Pereira da Rocha na Escola 
Centrau, localizada em Curitiba, em parceria com Instituto RDJ - Somos Campeões, através do AVM. 

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 benefícios para as 
crianças através do aumento da autoestima, da melhora do comportamento escolar e da convivência 
familiar. 

Como resultado, verificamos existir crianças surdas na Escola Centrau¹ 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 atividades com 
basquete para os 50 alunos da Escola Centrau. 

Para mais informações, entrar em contato com o Prof. Adair por e-mail franada_60@hotmail.com ou 
telefone (41) 9640-6249.  
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PARCERIAS 

Projeto “Basquete Escolar para Surdos” 

¹ Atende as crianças surdas desde 0 anos até 14 anos de idade.  

mailto:franada_60@hotmail.com


www.fdsparana.org.br 

www.facebook.com.br/fdsparana 


