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1.1. APRESENTAÇÃO 

Fundada em 10 de agosto de 1991, a FDSP realizou 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 3 

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 lucrativos. Esta Federação é filiada a CBDS, que 

por sua vez, pertence a CONSUDES, ao PANAMDES e ao ICSD.  

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 surdo-atletas 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 desportivos, sociais e culturais. 
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1.2. ENTIDADES FILIADAS 

As entidades de prática desportiva formadoras de surdoatletas funcionam de 

modo voluntário, sem fins lucrativos. Abaixo segue a listagem das entidades 

filiadas a FDSP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASC – Associação dos Surdos de Curitiba 

ASSBEL – Associação dos Surdos de Francisco Beltrão 

ASUMAR - Associação dos Surdos de Maringá 

SURDOVEL – Associação dos Surdos de Cascavel 

ASPB – Associação dos Surdos de Pato Branco  

                     ASUG – Associação dos Surdos de Guarapuava 

                    ASSJP – Associação dos Surdos de São José dos Pinhais 

                    ASL – Associação dos Surdos de Londrina 



 

 
 

FDSP – FEDERAÇÃO DESPORTIVA DOS SURDOS DO PARANÁ 

4 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

1.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A FDSP realizou algumas atividades, seguindo o Estatuto vigente, como a 

realização das Assembleias e eventos esportivos, descritas em ordem 

cronológica abaixo: 

 

1.3.1. Assembleia Geral Extraordinária 

Foi realizada em Cascavel no dia 27/01/2018 com a presença das três entidades 

para tratar as pautas com urgência para melhor andamento de classificação das 

equipes para eventos nacionais. 

 

 

1.3.2. 1ª Etapa do Campeonato Paranaense de Futsal dos Surdos 

Sob organização de Associação de Surdos de Francisco Beltrão (ASSBEL), o 

evento foi realizado em 14/04/2018, com a participação das 08 equipes 

masculinas, sendo uma delas não é filiada à FDSP. Não houve participação 

feminina. 
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1.3.3. Assembleia Geral Ordinária 

Realizou-se em 28/04/2018 em Curitiba, seguindo o Estatuto vigente, para tratas 

algumas pautas, como apresentação de balanço anual e relatório de atividades 

de Gestão referente ao ano de 2017. 

 

1.3.4. 6ª Copa Paraná de Futebol Sete dos Surdos 

Foi realizado no dia 09/06/2018, sob organização de Associação de Surdos de 

Pato Branco (ASPB), que participaram as 03 equipes masculinas. 

 

 

1.3.5. 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Futsal dos Surdos 

Sob organização de Associação de Surdos de Guarapuava (ASUG), esta etapa 

foi realizada em 18/08/2018 com a participação das 08 equipes masculinas, 

sendo uma delas não é filiada à FDSP. Não houve participação feminina. 
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1.3.6. 11ª Copa Paraná de Futsal dos Surdos 

Mais uma vez sob organização de Associação de Surdos de Pato Branco 

(ASPB), esta Copa foi realizada em 15/09/2018, com a participação das 06 

equipes masculinas. Não houve participação feminina. 

 

1.3.7. Campeonato Paranaense de Futebol Sete dos Surdos 

Sob organização da Associação dos Surdos de Londrina (ASL), o evento foi 

realizado em 27/10/2018, contando com a participação das 03 equipes 

masculinas. 

 

1.3.8. Etapa Final do Campeonato Paranaense de Futsal dos Surdos 

Sob organização da Associação dos Surdos de Cascavel (SURDOVEL), a última 

etapa de futsal foi realizada em 01/12/2018, contando com a participação das 08 

equipes masculinas, sendo uma delas não é filiada à FDSP. Não houve 

participação feminina. 

 

 

1.3.9. Prêmio Surdo Paranaense 2018 

Aproveitando o momento da realização da última etapa do Campeonato 

Paranaense de Futsal, foi realizada a entrega do PSP – Prêmio Surdo 

Paranaense, em 01/12/2018 em Cascavel. 

 

Observe-se que os relatórios esportivos completos se encontram em nosso site, sob: 
Menu > Eventos > Relatórios Esportivos > 2018 
https://fdsparana.org.br/eventos/relatorios-esportivos/relatorios-esportivos-2018/ 

  

https://fdsparana.org.br/eventos/relatorios-esportivos/relatorios-esportivos-2018/
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1.4. OUTRAS INFORMAÇÕES 

A FDSP possui, em seu quadro de registros, uma relação de surdoatletas 

potenciais convocados pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos 

(CBDS) para representarem o País em competições internacionais. Em 2018, a 

FDSP teve 7 (sete) surdoatletas convocados para essas competições, das quais 

destacamos as seguintes. 

 

1.4.1. Campeonato Mundial de Handebol dos Surdos 

Entre os dias 12 a 22 de julho de 2018, ocorreu o Segundo Campeonato Mundial 

de Handebol dos Surdos, em Caxias do Sul/RS. O Brasil ficou com bronze da 

categoria feminina e 4ª colocação da categoria masculina. Entre os surdoatletas 

da FDSP, foram convocados seguintes, todos da ASSJP, para integrar a equipe 

brasileira: Alessandra Barancelli; Fernanda Ceresine Caporal; Anderson 

Marcondes Santana Junior; Lorianny de Andrade Gabardo; Mariana Fuzetti 

Nascimento; Pamela Christina dos Reis Rodrigues, além da Josiane Maria 

Poleski que foi como delegada da equipe. 

 

 

1.4.2. Campeonato Mundial de Vela de Surdos 

Ocorreu o Primeiro evento mundial da modalidade de Vela para surdos, na 

cidade de Puck, Polônia, no período de 22 a 29 de setembro de 2018. A disputa 

de Vela foi com classe Puck, por isso nome da cidade. Na ocasião a equipe 

brasileira ficou em 6ª colocação geral, onde participaram 14 equipes. A 

integrante da FDSP, Josiane Maria Poleski (foto: primeira a esquerda), da 

ASSJP, foi chamada para assumir a função de delegado da equipe, e acabou 

assumindo também a função de surdoatleta reserva (4º atleta) da equipe 

brasileira.  
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