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Mensagem do Presidente 
 

O ano de 2021 foi muito gratificante para a FDSP, a nossa maior missão era regularizar toda a documentação da Entidade 

para que a gente pudesse seguir em frente com muitos desafios, e hoje podemos dizer que temos todos os documentos 

necessários para o nosso crescimento e melhor desenvolvimento. Como também estreitamos a relação entre associação 

e federação, gerando uma comunicação mais objetiva e clara. 

 

Como ainda estamos em tempos de pandemia contra novo coronavírus (Covid-19), e a realização dos eventos depende 

dos nossos órgãos públicos para a realização de eventos e participação, foi um ano de muitas glórias e conquistas. 

 

Tivemos a missão de conseguir a certificação federal para que a nossa federação pudesse receber verbas de apoio por 

parte do governo, dos deputados e outros mais. Apresentamos a FDSP na esfera política fortalecendo a nossa marca e 

mostrando o Surdodesporto a todos. 

 

Fizemos história sendo a primeira Entidade a desenvolver a modalidade online, realizamos as etapas de xadrez no 

decorrer do ano e foram descobertos novos talentos na modalidade. Também o curso exclusivo sobre o Surdodesporto, 

onde tivemos muitas pessoas interessadas em saber mais sobre o movimento surdodesportivo. 

 

A volta dos eventos esportivos presenciais foram cruciais para os encontros entre as entidades e promover a interação 

social entre os mesmos, depois de praticamente um ano e meio sem poder se encontrar. 

 

Nossa maior missão foi a organização da delegação para participar na Surdolimpíada Nacional 2021, um evento que era 

esperado por todos, e nesse mesmo evento tivemos o maior número de integrantes do estado do Paraná, e tivemos 

conquistas inéditas em muitas modalidades e destaques também.  

 

Tudo que mencionei até aqui – entre outras coisas – vai estar neste Relatório Anual. Destaco também a importância que 

cada membro da diretoria e de colaboradores tem para a nossa Entidade, tudo isso acontece com o trabalho em equipe 

e em conjunto com as associações do Paraná. Juntos, todos vestimos a camisa do PARANÁ. 

 

Saudações surdodesportivas,  

 

 

 

 

Anderson Marcondes Santana Junior 

Presidente da FDSP 
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Apresentação 
 

Fundada em 10 de agosto de 1991, a Federação Desportiva de Surdos do Paraná, a seguir designada pela sigla FDSP, é 

uma Entidade Estadual de Administração de Desporto para/de pessoas surdas e com deficiência auditiva, de 

personalidade jurídica de direito privado, com finalidades desportivas sem fins lucrativos e sem econômicos, no Estado 

do Paraná. 

 

A FDSP é filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS, e por esta reconhecida como a única Entidade 

responsável pela organização da prática desportiva entre as pessoas surdas e com deficiência auditiva, também 

denominadas surdoatletas, em todas as suas modalidades individuais e/ou coletivas, e gestão das modalidades no 

Estado do Paraná, bem como pela representação dos esportes do Paraná perante todas e quaisquer pessoas físicas e/ou 

jurídicas, de direito público e/ou privado. 

 

A FDSP congrega, a nível estadual, as associações e outras entidades de/para pessoas surdas e com deficiência auditiva, 

cujos dispositivos de seus Estatutos deverão estar em conformidade com as normas legais vigentes e dos Órgãos 

superiores. 

 

Com 30 anos de existência, a FDSP contribui com a inclusão social das pessoas surdas e com deficiência auditiva através 

do esporte. A principal existência desta Federação são os surdoatletas que são atletas com surdez bilateral acima de 

55dB (cinquenta e cinco decibéis), que disputam em campeonatos no Estado do Paraná. Apesar das inúmeras 

dificuldades, desde sua fundação até os dias atuais, esta Federação sobrevive pelo esforço de voluntários da 

comunidade surda e de ouvintes, driblando as dificuldades e superando os obstáculos. 

 

Em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19 em nosso País, que o mundo enfrenta desde março de 2020, a FDSP 

tem trabalhado arduamente para manter as atividades em funcionamento no decorrer do ano de 2021, pois até o mês 

de agosto de 2021 os eventos estavam suspensos. Foram realizados diversos tipos de atividades, tais como: reuniões 

online e presenciais, assembleias, eventos esportivos e outras. 

 

Com o apoio das 09 (nove) Entidades filiadas, a FDSP promoveu os 06 (seis) eventos estaduais presenciais e online, com 

um total de 197 surdoatletas e 20 membros técnicos participantes, e 01 (um) evento regional durante o ano de 2021. 

Houve também a realização das seletivas e treinamentos das diversas modalidades, visando na participação da 

Surdolimpíada Nacional 2021, onde o Estado do Paraná conquistou 15 medalhas, sendo 2 de ouro, 8 de prata e 5 de 

bronze, ficando em 9ª colocação geral.  

 

Ainda neste ano, a FDSP inovou os cursos online, com o intuito de difundir o conhecimento à sociedade sobre os diversos 

temas, como: surdodesporto e regras de xadrez. Dentre outras atividades, a FDSP trabalhou arduamente para deixar as 

documentações em ordem, firmar a parceria com várias empresas e elaborar os projetos esportivos em prol do melhor 

desenvolvimento do Surdodesporto do Paraná.  

 

O presente instrumento tem como objetivo apresentar o relatório anual de trabalhos da Gestão “Nosso Paraná, Novos 

Desafios”, presidido pelo Prof. Anderson Santana Júnior, durante o ano de 2021, de forma direta, objetiva e transparente. 
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Composição da Federação 
 

Diretoria 

 

Anderson Marcondes Santana Junior 

Presidente 

Professor de Educação Física 

 

Celma Juliane Siqueira Gomes 

Vice-Presidente 

Psicóloga 

 

Thayse Goulart Strazzi 

Diretora Administrativa 

Professora de Libras 
 

Mariana Fuzetti Nascimento 

Diretora Financeira 

Bancária 

 

Yuri Soares da Silva 

Diretor de Esportes 

Professor de Educação Física 
 

Bruno César Deschamps Meirinho 

Assessor Jurídico 

Advogado OAB 48.641 

 

Conselho Fiscal 

 

Heron Rodrigues da Silva 

1º Membro Efetivo 

Professor de Educação Física e de Libras 
 

Rodrigo Barbosa Nogueira 

2ª Membro Efetivo 

Professor de Libras 

 

Lúcio Rogério Nunes Rodrigues 

3º Membro Efetivo 

Operador de cargas 

  

 

Comissão de Surdoatletas 

 

Yuri Soares da Silva 

Diretor de Esportes 

Surdoatleta de Atletismo 

Professor de Educação Física 
 

Josiane Maria Poleski 

Coord. Esportiva / Representante Titular 

Surdoatleta de Futsal 

Especialista MBA em Gestão do Esporte 

 

Sandro Júnior Biesk 

Representante Titular 

Surdoatleta de Futsal 

Auxiliar de Produção 
 

Antonio Luiz Souta 

Representante Titular 

Surdoatleta de Xadrez 

Universitário 

 

Henrique Lopes da Silva 

Representante Suplente 

Surdoatleta de Basquete 

Auxiliar de transporte 
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Entidades Filiadas 
 

 

AMESFI - Associação Medianeirense de Surdos e Fissurados 

Cidade: Medianeira 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 13 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 2 

 

 

AMS - Associação Monte Sião 

Cidade: Paranaguá 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 17 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 2 

 

 

ASC - Associação dos Surdos de Curitiba 

Cidade: Curitiba 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 26 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 4 

 

 

ASL - Associação dos Surdos de Londrina 

Cidade: Londrina 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 27 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 4 

 

 

ASPB - Associação dos Surdos de Pato Branco 

Cidade: Pato Branco 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 17 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 2 

 

 

ASSBEL - Associação dos Surdos de Francisco Beltrão 

Cidade: Francisco Beltrão 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 16 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 1 

 

 

ASSJP - Associação dos Surdos de São José dos Pinhais 

Cidade: São José dos Pinhais 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 57 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 4 

 

 

ASUMAR - Associação dos Surdos de Maringá 

Cidade: Maringá 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 0 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 0 

 



FEDERAÇÃO DESPORTIVA DE SURDOS DO PARANÁ 
Filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS 

Fundada em 10 de agosto de 1991 | CNPJ 72.075.658/0001-73 
Lei de Utilidade Pública Municipal nº 15935 de 20/12/2021 

Gestão “Nosso Paraná, Novos Desafios” 
Correspondência: Rua Coronel Luiz José dos Santos, nº 2685, Boqueirão, CEP 81.670-400, Curitiba/PR 

contato@fdsparana.org.br | www.fdsparana.org.br | Redes Sociais: @fdsparana 

7 

 

SURDOVEL - Associação de Surdos de Cascavel  

Cidade: Cascavel 

Nº Surdoatletas registrados em 2021: 24 

Nº Membros Técnicos registrados em 2021: 1 
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Desenvolvimento e Realização das Atividades 
 

Reuniões 
 

Com Diretoria da FDSP 
 

Durante o ano de 2021, os membros da Diretoria se reuniram para elaboração de calendários esportivos anuais até 2024, 

com o objetivo de assegurar o futuro do Surdodesporto 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 seguintes. 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 emails, por exemplo), e outros assuntos. A FDSP procura melhoria constante de comunicação e transparência para as 

associações, com o intuito de melhorar a relação entre si. 

 

Com Comissão de Surdoatletas da FDSP 
 

No dia 27/06/2021, em pleno domingo, a FDSP se reuniu com os representantes da 

Comissão de Surdoatletas do Paraná (CS-FDSP) para a definição de papéis e o 

trabalho destes membros, explicando a importância que têm representado, em 

geral, os surdoatletas do Estado. Destacou-se ainda a participação fundamental da 

CS-FDSP em todas as assembleias e reuniões a se ocorrerem nesta Federação, onde 

a maioria das filiadas e surdoatletas desconhecem a importância da representação 

da CS-FDSP, que foi criada neste ano para atender a legislação desportiva brasileira 

e que irá defender os interesses dos surdoatletas do Estado e ter sua voz ativa nas 

reuniões e Assembleias. 

 

 

 

 

Com Entidades desportivas 
 

A primeira reunião da FDSP com as Filiadas ocorreu em 

19/05/2021 para conversar e debater sobre o calendário 

esportivo do ano de 2021 em decorrência da pandemia de 

Covid-19. Ficou acordado para realizar as reuniões mensais 

com filiadas e também os eventos esportivos, cursos e 

palestras, na modalidade online. Foram realizadas diversas 

reuniões bastante aprofundadas e debatidas no decorrer 

do ano, e todos nós pensamos no bem do nosso Paraná e 

na saúde de todos os envolvidos, sejam eles: surdoatletas, 

membros técnicos e torcida. 

 

No dia 01/06/2021, a FDSP se reuniu com um dos líderes da 

comunidade surda do município de Irati, o Sr. Lucas Roberto Dalzotto. Em um bate papo com o Presidente da FDSP, Sr. 

Anderson Santana Junior, o Sr. Lucas Dalzotto afirmou que não tinha conhecimento do esporte de surdos e nem da 

existência da FDSP anteriormente. Com a criação da entidade, a FDSP pode somar a luta junto com toda a comunidade 

surda de Irati. O Sr. Lucas Dalzotto demonstrou interesse em reunir mais surdos e pessoas envolvidas para organizar a 

documentação como estatuto, processos dentro da associação, chamada “Associação dos Surdos de Irati – ASPADA”, 

onde já existe um logotipo da entidade, porém sem as documentações necessárias. 

 

Em 07/06/2021, foi a vez da Associação dos Surdos de Paranavaí – ASUPAR em reunir com a FDSP, com o objetivo de 

reabrir esta Associação que está fechada desde 2014, os surdos presentes que estiveram na reunião se mostraram 
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otimistas e felizes com a possível volta da associação. As maiores dificuldades encontradas são que não sabiam como 

funcionava a questão de processo dentro da associação, então, os representantes presentes na reunião se prontificaram 

em ir à Prefeitura para verificar a existência da pendência financeira. Mas todos estavam a favor de voltar com as 

atividades dentro da associação, e a FDSP se comprometeu em ajudar as pessoas da cidade de Paranavaí para explicar 

sobre o funcionamento da entidade para que não tenha problemas novamente. 

 

No dia 11/06/2021, o Presidente Anderson Santana Junior e a Vice-Presidente Celma Gomes se reuniram com a 

comunidade surda do município de Guarapuava, sendo que o objetivo da reunião era encontrar uma solução para 

reativação de uma das duas Associações existentes nesta cidade. Foram destacados todos os pontos importantes para 

o reinício do projeto para habilitar novamente uma das duas entidades para que os surdos deste município possam 

voltar a movimentar o esporte. Entendendo a história de Guarapuava, existem duas associações, a Associação de Pais e 

Amigos dos Deficientes Auditivos de Guarapuava – APADAG e a Associação dos Surdos de Guarapuava – ASUG, ambas 

têm a documentação na receita federal baixada.  

 

Em 26/10/2021, o Diretor de Esportes da FDSP, Yuri Soares, juntamente com o Vice-Presidente da Associação dos Surdos 

de Curitiba (ASC), Rafael Greca, esteve em Paranaguá para conversar com os surdoatletas da Associação Monte Sião – 

AMS, e explicar um pouco mais sobre a importância da comunicação e do movimento do Desporto Surdo, ajudando a 

esclarecer e entender melhor sobre o papel do surdoatleta dentro da Associação.  

 

Com Órgãos Públicos e Privados 
 

Em 08/06/2021, o Presidente da FDSP Prof. Anderson 

Santana Jr. se reuniu hoje com o Sr. Mário Sérgio 

Fontes, Coordenador do Paradesporto, e com o Sr. 

Emerson “Milico” Venturini, Supervisor de Esporte e 

Rendimento, ambos da Secretaria da Educação e do 

Esporte do Estado do Paraná, via videoconferência em 

virtude da pandemia contra Covid-19, em busca de 

apoio para o Surdodesporto do Paraná. Conversaram 

entre si pensando nas estratégias para incluir os 

surdos nos Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná 

(PARAJAPS), bem como também captação de recursos 

para realização de Surdolimpíadas do Paraná, cujo 

evento é de extrema importância para esta Federação e serviu com esclarecimentos para as dúvidas que o coordenador 

e supervisor tinha com relação ao Desporto Surdo Paranaense. Na oportunidade, estiveram presentes também a 

Representante da Comissão de Surdoatletas da FDSP, Josiane M. Poleski, e a assessora Rosângela Souza do 

Coordenador Mario Sérgio. 

 

Em 05/07/2021, o Presidente da FDSP Prof. Anderson Santana Jr. e 

a Representante da Comissão de Surdoatletas da FDSP Josiane M. 

Poleski estiveram se reunindo com a Deputada Federal Luísa 

Canziani, que foi responsável pela articulação com Autoridades do 

Governo do Estado do Paraná para tratar a pauta principal da 

FDSP: a realização de Surdolimpíadas do Paraná, prevista para ano 

de 2022. Seguindo os protocolos de cuidados contra pandemia de 

Covid-19, foi um dia intenso com vários encontros marcando a 

presença da FDSP em diversos locais, difundindo a existência da 

FDSP e o desejo de realizar o maior evento estadual que o Estado 

do Paraná pode ter/receber: a Surdolimpíadas do Paraná em 2022.  

 

Ainda no mesmo dia, a FDSP reuniu com a Superintendência do Esporte, através do Sr. Hélio Wirbiski, que demonstrou 

o interesse em apoiar a nossa Federação e esteve também no Palácio Iguaçu prestigiando um evento do Governo do 

Paraná, onde na oportunidade conversou um pouco com o Governador Ratinho Junior e o Secretário da Casa Civil, Sr. 

Guto da Silva, que demonstraram o apoio ao Surdodesporto Paranaense. No final do dia, se reuniu ainda com o Sr. Rafael 
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Greca, Prefeito do Município de Curitiba. Na oportunidade, estiveram 

presentes também a intérprete da Central de Libras de Curitiba 

Lidiane Rozendo e os assessores da Deputada Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

Com Parlamentares 
 

Deputado Estadual Alexandre Amaro 

 

Em 29/03/2021, o Presidente da FDSP Prof. Anderson 

Santana Jr. conversou com o Sr. Deputado Estadual 

Alexandre Amaro, via videoconferência em virtude da 

pandemia contra Covid-19, para apresentar o Movimento 

Surdodesportivo do Estado do Paraná, onde demonstrou 

estar de portas abertas para apoiar a FDSP em busca de 

maior reconhecimento para nossos surdoatletas. Na 

oportunidade, estiveram presentes também a colaboradora 

Deborah Dias, a intérprete de Libras Paula Miranda e os 

assessores do Deputado Estadual. 

 

 

 

Deputado Estadual Goura Nataraj 

 

Em 01/04/2021, a Diretoria da FDSP conversou com o 

Deputado Estadual Sr. Goura Nataraj, via 

videoconferência em virtude da pandemia contra Covid-

19, para apresentar o Movimento Surdodesportivo do 

Estado do Paraná, onde demonstrou estar de portas 

abertas para apoiar a FDSP em busca de maior 

reconhecimento para nossos surdoatletas. Na 

oportunidade, estiveram presentes também a 

colaboradora Josiane M. Poleski, intérprete de Libras Lídia 

Klein e os assessores do Deputado. 

 

Senador Flávio Arns 

 

Em 05/05/2021, o Presidente da FDSP Prof. Anderson Santana 

Jr. se reuniu com o Sr. Senador Flávio Arns, via 

videoconferência, para apresentar a FDSP e o Movimento 

Surdodesportivo Paranaense, onde demonstrou estar de 

portas abertas para apoiar a FDSP em busca de maior 

reconhecimento para nossa Federação e, inclusive, se 

comprometeu a orientar a FDSP a buscar os caminhos para 

captação de recursos públicos e privados. Na oportunidade, 

estiveram presentes também a colaboradora Deborah Dias, 

intérprete de Libras Esmeralda Castro e os assessores do 

Senador. 
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Deputada Federal Luísa Canziani 

 

Em 21/06/2021, a Representante da Comissão de Surdoatletas da FDSP Josiane M. Poleski conversou com a Deputada 

Federal do Paraná, a Sra. Luísa Canziani, via videoconferência em virtude da pandemia contra Covid-19, para apresentar 

o Movimento Surdodesportivo do Estado do Paraná, onde demonstrou estar de portas abertas para apoiar a FDSP em 

busca de maior reconhecimento para nossos surdoatletas e, inclusive, se comprometeu a destinar uma emenda 

parlamentar para um dos eventos estaduais a ser realizado em 2022. Na oportunidade, estiveram presentes também a 

colaboradora Deborah Dias e a intérprete de Libras Simone Moura. 

 

A Coordenadora Esportiva e Representante da Comissão de 

Surdoatletas da FDSP, Josiane M. Poleski, se reuniu em 

17/11/2021, em Brasília/DF, com a Deputada Federal, Sra. Luísa 

Canziani, para alinhar o apoio financeiro para Surdodesporto 

Paranaense. A reunião foi bem produtiva e animada, onde a 

Sra. Luísa Canziani sinalizou seu apoio positivo para indicar e 

destinar uma emenda parlamentar para realização dos eventos 

estaduais da FDSP em 2022. Na oportunidade, esteve presente 

também a colaboradora de projetos da FDSP, Deborah Dias. 

Depois disto, a Sra. Luísa Canziani apresentou às duas 

colaboradoras da FDSP o Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Deputado Estadual Subtenente Evérton 

 

O Presidente da FDSP Prof. Anderson Santana Jr. 

se reuniu, em 29/06/2021, com o Deputado 

Subtenente Evérton, via videoconferência em 

virtude da pandemia contra Covid-19, para 

apresentar o breve histórico e a luta da FDSP, 

onde o Parlamentar defende a questão das 

pessoas com deficiência no Estado e deseja 

conhecer mais o mundo dos surdos paranaense 

para poder ajudar mais defendendo a causa desta 

comunidade. Na oportunidade, esteve presente 

na reunião também a representante da 

Representante da Comissão de Surdoatletas da 

FDSP Josiane M. Poleski.  

 

Deputado Federal Reinhold Stephanes Junior 

 

A Coordenadora Esportiva e Representante da Comissão de 

Surdoatletas da FDSP (CS-FDSP), Josiane M. Poleski, se reuniu em 

13/08/2021 com o Deputado Federal Sr. Reinhold Stephanes 

Junior para apresentar o breve histórico da FDSP. A reunião foi 

bem produtiva, onde o Sr. Parlamentar demonstrou estar de 

portas abertas para apoiar a nossa Federação. Na oportunidade, 

esteve presente também a intérprete de Libras Lidiane Rozendo, 

sendo a parceria com a Central de Libras da Prefeitura de Curitiba. 
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Assembleias Gerais 
 

Assembleia Geral Ordinária – 27/02/2021 
 

Em 27/02/2021, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária, 

via videoconferência em virtude da pandemia contra novo 

coronavírus (Covid-19), contando com a presença das 08 

(oito) Entidades Filiadas, além dos membros da FDSP e 

Colégio Eleitoral. Foram apresentados os assuntos como 

balanço de 2020 e relatório anual de gestão. Houve eleição 

para Presidência da FDSP, cujo Prof. Anderson Santana Jr. 

foi eleito presidente para o mandato de 04 anos (2021-

2025). Em nome da comunidade desportiva do Paraná, a 

FDSP agradece ao Sr. Heron Rodrigues pelo trabalho em 

que esteve à frente da Federação entre dezembro/2019 a 

fevereiro/2021 e deseja sucesso à nova Gestão denominada 

“Nosso Paraná, Novos Desafios”, liderada pelo Prof. Anderson Santana Jr. 

 

Assembleia Geral Extraordinária – 17/04/2021 
 

No sábado (17/04/2021), foi realizada a Assembleia Geral 

Extraordinária da FDSP, devido às exigências do Cartório de 

Registro Competente e da Secretaria Especial do Esporte 

do Ministério da Cidadania para obtenção da Certidão de 

Registro Cadastral (Certificação) nos termos dos artigos 18 

e 18-A da Lei nº 9.615/1998 e da Portaria ME nº 115/2018. 

Compareceram as 07 (sete) entidades filiadas e os novos 

representantes da CS-FDSP. Deliberaram os assuntos da 

pauta e deram sua concordância por unanimidade em prol 

do melhor desenvolvimento para o Surdodesporto 

Paranaense, seguindo e cumprindo as legislações 

desportivas federais. 

 

Assembleia Geral Extraordinária – 06/11/2021 
 

Em 06/11/2021, foi realizada a Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE) da FDSP para a apresentação do 

novo Regimento Interno, Regulamento Geral de Eventos 

e também do Código de Conduta Ética, cujos 

documentos são de extrema importância, visando a 

melhoria nos processos dentro da FDSP, mostrando com 

maior transparência. Foram definidos também os 

valores da tabela de taxas de 2022 e o calendário de 2022 

e 2023. Deliberaram ainda os assuntos da pauta citada 

no Edital de Convocação e deram sua concordância por 

unanimidade em prol do melhor desenvolvimento para 

o Surdodesporto Paranaense. 
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Organização e Promoção dos Eventos da FDSP 
 

Eventos Esportivos 
 

Os relatórios esportivos detalhados dos referidos eventos podem ser conferidos no sítio eletrônico da FDSP: 

https://fdsparana.org.br/eventos/relatorios-esportivos/ 

 

Circuito Estadual de Xadrez Online de Surdos 2021 

 

Foram realizadas 04 (quatro) etapas do evento na modalidade online, devido ao isolamento social por conta do novo 

coronavírus (Covid-19). Participaram ao total de 14 surdoatletas vinculados com a FDSP. O surdoatleta da ASSJP, 

Richard van den Bylaardt, foi campeão invicto das todas etapas e do Ranking Geral e levou os troféus.  

 

Campeonato Paranaense de Futsal de Surdos 2021 

 

Foram realizados duas etapas em 2021, sendo 

marcado a volta dos eventos presenciais pela 

FDSP após as restrições por conta do novo 

coronavírus (Covid-19), a segunda etapa foi 

realizado em Cascavel nos dias 18 a 19 de 

setembro, e a terceira etapa em São José dos 

Pinhais nos dia 11 e 12 de dezembro. A equipe 

masculina que levou o título do Ranking Geral, foi 

a SURDOVEL com 600 pontos e ASPB e AMESFI 

ficaram em 2º e 3º lugares, respectivamente. O 

surdoatleta da SURDOVEL, Ederson Peres de 

Souza, foi o artilheiro desta Edição com 29 gols e 

melhor surdoatelta de futsal do evento e o surdoatleta da AMESFI, Robson Lavandoski, foi o melhor goleiro. 

 

Copa Sul Brasileira de Futsal de Surdos 2021 

 

Foi realizada a Copa Sul Brasileira de Futsal 

de Surdos, nos 09/10/2021 e 10/10/2021, em 

São José dos Pinhais/PR, com apoio da 

Associação dos Surdos de São José dos 

Pinhais (ASSJP) para organização do 

referido evento. Marcando o retorno do 

movimento Surdodesporto Sul, depois de 5 

anos e meio parado por conta da pouca 

quantidade das equipes, e todas as 

associações se encontraram motivadas e 

empolgadas para a participação neste 

evento. O evento foi realizado com os 

devidos protocolos de segurança e prevenção contra a pandemia de Covid-19, e sendo assim foi realizado com sucesso. 

A equipe masculina que levou o título foi a ASBLU/SC, seguindo SSRS/RS e ASBAC/SC. O título da equipe feminina foi 

para ASBAC/SC, ASSJP/PR e SSRS/RS ficaram em 2º e 3º lugar respectivamente. 

 

Evento especial - Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS) 

 

Depois de oito edições, a FDSP participou da abertura do Jogos Abertos Paradesportivos do Paraná (PARAJAPS), 

realizado em 29/10/2021 em Londrina/PR, com a representação da diretora administrativa Thayse Goulart Strazzi neste 

evento. Por ser a primeira participação dos surdos na edição dos Parajaps, foi disputado apenas o futsal entre equipes 

de Londrina e Cascavel. A FDSP agradece a Secretaria da Educação e do Esporte do Estado do Paraná pela prontidão em 

https://fdsparana.org.br/eventos/relatorios-esportivos/
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atender e incluir os surdos no pleito do Paradesporto, fortalecendo o Surdodesporto ao mesmo tempo. 

 

Cursos e Palestras 
 

Curso Online “Desporto Surdo: fundamentos básicos” 

 

Pela primeira vez, a FDSP realizou o curso online básico sobre um assunto muito 

importante a ser tratado pela sociedade: Surdodesporto. O referido curso foi 

destinado ao público em geral e abordou conhecimentos básicos sobre o Desporto 

Surdo, considerando o quão fundamental foi transmitir e ampliar o conhecimento 

sobre esta temática para a sociedade em geral que, em sua maioria, desconhece a 

existência do esporte para pessoas surdas e com deficiência auditiva. O curso da 

Turma 01/2021 foi composto por 04 (quatro) aulas semanais que foram realizadas 

todas as terças-feiras do mês de junho, com tradução de libras e voz para o 

português. Cada aula tinha uma duração estimada de 03 (três) horas, incluindo 

atividades complementares. A primeira turma do curso recebeu 41 inscrições. O 

curso foi muito bem avaliado sendo 72% acharam ótimo e 28% bom os conteúdos 

apresentados. 

 

 
 

Curso Online “Regras básicas de Xadrez” 

 

A FDSP promoveu o curso 

online sobre regras 

básicas de xadrez, com o 

intuito de aumentar o 

número de praticantes 

da modalidade no 

Surdodesporto. O curso 

em referência foi 

ministrado por dois surdoatletas da FDSP (Antonio Luiz Souta e Richard van den 

Bylaardt) e composto por uma aula de 08 horas em 07/08/2021 (Sábado). Esse curso 

recebeu 08 inscrições.  
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Participação da FDSP em Eventos Regionais e Nacionais promovidos pela CBDS 
 

Assembleia Geral Ordinária da CBDS – 10/04/2021 
 

Em um sábado (10/04/2021), a FDSP esteve presente no workshop sobre o uso do sistema 

e também na Assembleia Geral Ordinária da CBDS, que foram realizados 

presencialmente/virtualmente. O Presidente Anderson Santana Jr. acompanhou a 

Assembleia sobre o balanço anual de 2020, relatórios de atividades de 2020 e também a 

mudança da subsede da CBDS de Brasília para Belo Horizonte. Ainda a CBDS informou a 

mudança das datas dos eventos importantes durante workshop, como: Surdolimpíadas 

Nacional 2021, Brasileiro de Futebol de Campo e outros. 

 

 

 

Assembleia Geral Extraordinária da CBDS – 18/06/2021 
 

Em 18/06/2021, o Presidente da FDSP, Prof. Anderson Santana Junior, participou da 

Assembléia Geral Extraordinária da CBDS, onde a pauta da reunião se tratou da alteração 

estatutária seguindo as recomendações do Governo do Distrito Federal, através das 

legislações como Lei Pelé, nos termos do artigo 18 e posteriores. Com isso, a CBDS poderá 

receber o recurso público para a realização das Surdolimpíadas Nacional 2021 no mês de 

dezembro em Brasília/DF. 

 

 

 

 

Assembleia Geral Extraordinária da CBDS – 18/09/2021 e 19/09/2021 
 

Nos dias 18/09/2021 e 19/09/2021, a FDSP marcou presença na Assembleia Geral 

Extraordinária da CBDS em João Pessoa/PB, o Presidente Anderson Santana esteve 

presente onde foram tratados vários assuntos de extrema importância e também a 

manutenção e melhoria contínua no Surdodesporto brasileiro. A participação da FDSP foi 

possível graças ao apoio da Deputada Federal Luísa Canziani que concedeu a passagem 

aérea parcial. Porém, a pauta desta AGE só terminou em 05/12/2021 durante a 

Surdolimpíada Nacional 2021 na cidade de São José dos Campos/SP, onde nesta ocasião 

a Sra. Josiane M. Poleski, coordenadora esportiva e membro titular da CS-FDSP, 

representou a FDSP. 

 

Campeonato Brasileiro de Futebol de Surdos – 13/11/2021 a 15/11/2021 
 

No feriado de 15/11/2021, a FDSP retomou a participação de um 

campeonato de futebol de campo em Brasília/DF, sendo que a 

sua última foi em 2009. Graças a força de vontade dos 

surdoatletas e membros da comissão técnica em representar o 

Estado, conseguiram participar nesta competição, sem apoio 

financeiro dos órgãos públicos e privados, arcando com as 

despesas de transporte (terrestre, rodoviário e aéreo) e 

alimentação. A equipe paranaense ficou na 8ª colocação geral. 
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Surdolimpíada Nacional – Edição 2021 – 04/12/2021 a 07/12/2021 
 

A 3ª edição da Surdolimpíada Nacional ocorreu de 

04/12/2021 a 07/12/2021, organizada pela CBDS e 

realizada na cidade de São José dos Campos/SP, que 

contou com 18 estados participantes. Ao todo, a 

delegação paranaense teve 74 integrantes 

participantes, entre surdoatletas e membros técnicos, 

disputando nas 13 modalidades: atletismo, basquete, 

boliche, ciclismo, handebol, judô, karatê, MTB, 

natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, e 

ainda teve outros 10 ausentes, desistindo sua 

participação por questões pessoais e de saúde.  

 

Os 37 surdoatletas do Paraná conquistaram 15 medalhas, sendo 2 de ouro, 8 de prata e 5 de bronze, ficando em 9ª 

colocação geral. A primeira medalha de ouro do evento foi para Maria Carolina Bonfim, enxadrista do Paraná, que reside 

em Hortolândia/SP. O Paraná conquistou medalhas nas seguintes modalidades, onde o atletismo se destacou com 8 

medalhas no total. 

 

OURO 

1- Maria Carolina Bonfim (Xadrez Feminino)  

2- Adriano Stanislau (10.000m de Atletismo Masculino) 

 

PRATA  

1- Vanderléia Gonçalves (100m de Atletismo Feminino) 

2- Vanderléia Gonçalves (200m de Atletismo Feminino) 

3- Vanderléia Gonçalves (400m de Atletismo Feminino) 

4- Yuri Soares (100m de Atletismo Masculino) 

5- Yuri Soares (200m de Atletismo Masculino) 

6- Adriano Stanislau (5.000m de Atletismo Masculino) 

7- Beatriz Ignatius (Categoria +78kg de Judô) 

8- Vôlei Feminino 

 

BRONZE  

1- Edielson Anselmini (Xadrez Masculino) 

2- Adriano Stanislau (1.500m de Atletismo Masculino)  

3- Josiane Poleski e Vando Sebastião (Dupla Mista de Tênis de Mesa)  

4- Beatriz Ignatius (Categoria Absoluta de Judô) 

5- Handebol Masculino 
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No entanto, o São Paulo ficou em primeiro no quadro de medalhas, com 24 de ouro, 11 de prata e sete de bronze, 

totalizando 42, conquistando o bicampeonato surdolímpico nacional. Em seguida vem o Rio de Janeiro, que somou dez 

ouros numa campanha de 21 medalhas, e o Rio Grande do Sul, com oito ouros, sete pratas e sete bronzes, totalizando 

22 pódios.  

 

Para participar nesta edição da Surdolimpíada nacional, os integrantes do Paraná tiveram que arcar com as despesas 

de uniformes de passeio e alimentação por conta própria, onde fizeram uma rifa para aquisição de uniformes de 

competição. Sem esquecer, a FDSP agradece a iData Distribuidora pelo patrocínio cedido aos uniformes de jogo da 

equipe de vôlei feminino, onde sua colaboração foi fundamental para o desenvolvimento de espírito esportivo da 

equipe, visto que historicamente muitos surdoatletas costumam a custear por conta própria por falta de visibilidade. O 

transporte e hospedagem foram custeados pela CBDS, por meio dos termos de fomento da Secretaria Especial de 

Esporte do Ministério da Cidadania e do patrocínio de Loterias Caixa. 

 

Para visualizar mais fotos, clique aqui. 

 

 

Outras atividades 
 

Reformulação do site da FDSP 
 

O novo site da FDSP foi lançado em 19/03/2021 e totalmente reformulado com o 

visual muito mais moderno e dinâmico, em busca da padronização do layout dos 

sites institucionais a fim de facilitar o acesso às informações para a comunidade 

surda e em geral. Ele apresenta uma navegação muito mais intuitiva e com mais 

usabilidade. As páginas estão divididas por seções, o que facilita encontrar os 

assuntos, de todos os níveis, desde o básico até o mais complexo (como: contato, 

atas, transparência financeira e de documentos, entre outros). Com isso, o acesso 

aos dados e as informações decorrentes da FDSP são apresentadas de forma 

transparente, objetiva e simplificada. Nosso agradecimento especial às 

colaboradoras voluntárias, Josiane M. Poleski e Deborah Dias, pela reformulação do 

site, a fim de atender às legislações no que se referem à transparência das 

informações. 

 

Realização da pesquisa sobre modalidades para 2021 a 2025 
 

A Diretoria de Esportes da FDSP solicitou a todos surdoatletas vinculados a FDSP para responder uma pesquisa com o 

intuito de levantar os dados das modalidades, mais principalmente individuais, para possíveis realizações dos eventos 

no Estado do Paraná. Recebemos 35 respostas da categoria feminina e 127 respostas da categoria masculina, no total 

de 162. O futevôlei e vôlei de praia são as modalidades que mais interessam aos surdoatletas. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/130X5-HGZGtlxEF44rv3So_jguHpUqIB1?usp=sharing
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Criação da Comissão de Surdoatletas da FDSP (CS-FDSP) 
 

Em atendimento aos termos do art. 18-A, inciso VII, alínea g, da Lei nº 9.615 de 

24/03/1998, a FDSP se organizou e realizou o processo da seleção dos surdoatletas 

para serem representantes da Comissão de Surdoatletas da FDSP (CS-FDSP) para o 

mandato de 04 (quatro) anos, cujo trabalho iniciado em 01/05/2021 até 30/04/2025. 

A CS-FDSP tem por missão representar os surdoatletas vinculados a FDSP perante 

a esta Federação, fortalecendo os laços de comunicação e interação entre as 

partes. Os representantes titulares terão a função de coordenar as atividades da 

CS-FDSP e exercer o direito à voz e voto cada em Assembleias Gerais da FDSP e os 

representantes suplentes assumirão a função apenas na renúncia, licença, 

ausência e/ou impedimentos dos membros titulares. De acordo com a referida 

legislação, para o mandato de 2021 a 2025, o Diretor de Esportes indicado pelo 

Presidente desta FDSP, Sr. Yuri Soares da Silva, deve atuar também na CS-FDSP em 

conjunto com os representantes, sendo que a Sra. Josiane Maria Poleski (futsal) foi escolhida pelos surdoatletas ativos 

da FDSP para ocupar a vaga de Coordenador Esportivo, que deve trabalhar diretamente com a Diretoria de Esportes 

desta Federação. Além de Josiane Maria Poleski, os outros representantes titulares da CS-FDSP são: Sandro Júnior Biesk 

(futsal) e Antonio Luiz Souta (xadrez); e Henrique Lopes da Silva (basquete) ficou com a vaga de suplente. 

 

Campanha “Eu Apoio Esporte de Surdos” 
 

A FDSP, juntamente com as Filiadas, manifestou o apoio à Campanha “Eu Apoio 

Esporte de Surdos”, criada pela CBDS. Apoiamos a CBDS no que se refere a nome 

desta Entidade presente em todos os Projetos de Lei, que estão em trâmite na 

Câmara dos Deputados, tais como: 150/2021, 330/2020 e 6718/2016, onde esses, 

quando virarem leis, poderiam favorecer melhor o desenvolvimento e crescimento 

do Desporto Surdo e Surdoatletas no Brasil. É nosso dever lutar mais e muito pelo 

Surdodesporto Paranaense e Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

Documentação da FDSP 
 

Durante a pandemia de Covid-19, a FDSP ficou impossibilitada de realizar todos eventos esportivos presenciais, 

cumprindo as exigências dos órgãos competentes municipais e estaduais, e resolveu então trabalhar com a 

documentação para deixar tudo em ordem do dia, atendendo às legislações vigentes do País. Dois exemplos desta 

documentação são: o alvará de funcionamento da “sede” da Prefeitura Municipal de Curitiba e a tão sonhada 

certificação 18 e 18-A (mais detalhes abaixo). 

 

Alvará de Licença de Funcionamento 

 

Depois de muita burocracia, no dia 19/05/2021, a FDSP conseguiu obter o alvará de licença de funcionamento da “sede” 

da FDSP através da Prefeitura Municipal de Curitiba. Isso se deu graças ao empenho da empresa contábil Contabilize, de 

Pato Branco. 

 

Certificação 18 e 18-A do Ministério da Cidadania 

 

Em 13/07/2021, a FDSP recebeu a tão sonhada Certidão de Registro Cadastral nos termos dos artigos 18 e 18-A da Lei nº 

9.615/1998 e da Portaria ME nº 115/2018 da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania (SEESP/MC), 

entrando no quadro das entidades que fazem parte do Sistema Nacional do Desporto, onde esta Federação cumpre 
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todas as obrigações pelas legislações desportivas vigentes e está apta para firmar 

parceria, convênios e/ou termos de fomento com órgãos públicos e executar 

projetos e eventos esportivos com recursos federais, como emendas 

parlamentares.. A referida Certidão tem a validade de um ano, onde anualmente 

será necessário renová-la, desde que cumpra as exigências da legislação 

mencionada acima. Em nome da FDSP e da comunidade desportiva do Paraná, 

agradecemos a colaboração de todos, especialmente das voluntárias Deborah Dias 

e Josiane M. Poleski, que trabalharam incansavelmente durante o processo de 

obtenção da referida certificação. 

 

 

 

 

Título de Utilidade Pública Municipal (Curitiba) 

 

A FDSP foi reconhecida com o título de Utilidade Pública 

Municipal pela Lei nº 15935. O Projeto de Lei que 

declarou de Utilidade Pública a Federação foi de autoria 

do vereador Marcos Vieira, que foi aprovado pela Câmara 

de Vereadores da cidade de Curitiba e sancionado pelo 

prefeito Rafael Greca em 20/12/2021. Para o Presidente 

da FDSP, Prof. Anderson Santana Júnior, essa foi uma 

conquista muito importante para a Federação. “Neste 

ano, a FDSP completou 30 anos de luta e busca de 

reconhecimento. Para muitos, pode ser algo simples. 

Para nós, da atual gestão, é uma grande vitória, um 

passo histórico, porque ninguém faz história sozinho. Eu 

tenho uma enorme gratidão a todos ex-presidentes e membros voluntários que trabalharam em prol do Surdodesporto 

do Paraná”, afirmou. Segundo ele, foi muito gratificante receber o reconhecimento do poder público, que só concede o 

título às entidades que realizam um trabalho de qualidade para a coletividade. “Gostaria de aproveitar para agradecer 

o vereador Marcos Vieira pela iniciativa, tendo a certeza de que a FDSP vai trabalhar muito pelo Desporto Surdo 

Paranaense com mais força. O lema da gestão atual 'Nosso Paraná, Novos Desafios' já demonstra querer deixar legados 

para um futuro melhor ao Surdodesporto do Paraná.”, disse. 

 

Projetos esportivos 
 

Durante o último trimestre do ano de 2021, foram realizadas várias consultas e pesquisas de entidades que fornecem 

patrocínios esportivos para o Estado do Paraná. Ressaltando que em três décadas de trabalho ativo, a FDSP nunca teve 

a oportunidade de ser contemplada diretamente com um patrocínio. Com a gestão atual, temos uma equipe com duas 

pessoas voluntárias voltadas para os projetos. Depois de várias reuniões, o Presidente, a Diretora Administrativa e a 

equipe construíram um projeto para tentar patrocínio no ano de 2022, atendendo o Edital de Seleção Pública de 

Patrocínio da Itaipu Binacional. O referido projeto contempla um evento estadual, sendo ele: a Copa Paraná de Futebol 

Sete de Surdos, a ser realizado em Marechal Cândido Rondon, onde a FDSP se orgulha em ter sido contemplada pela 

primeira vez em sua história com a divulgação do resultado final, aguardando apenas a assinatura do Contrato de 

Patrocínio com a Itaipu Binacional. Inclusive, a Federação protocolou na sede administrativa da Sanepar o projeto para 

realização de evento estadual de vôlei de praia, que não saiu o resultado ainda (previsão: janeiro de 2022). 

 

Parceria 
 

Durante o ano de 2021, a FDSP procurou buscar parcerias para melhor desenvolvimento do Desporto Surdo Paranaense. 

Imensa gratidão a esses parceiros que acreditam no trabalho da Gestão atual para atender e suprir as necessidades 

desta Federação. 
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Central de Libras da Prefeitura de Curitiba (SEDPCD) 

 

Em 12/07/2021, o Presidente da FDSP Anderson Santana Jr. se reuniu com a Central 

de Libras da Prefeitura de Curitiba, para conversar sobre uma parceria entre as 

duas instituições, onde destacou a importância de ter os intérpretes de Libras para 

os encontros e reuniões da FDSP, quando necessário, onde esta Federação valoriza 

a Central de Libras existente em diversos municípios. De prontidão, a Central de 

Libras de Curitiba confirmou sua disponibilidade para se juntar ao Surdodesporto 

Paranaense, desde que a FDSP faça os agendamentos prévios. 
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Mídias Sociais 
 

A FDSP tem suas mídias sociais oficiais abaixo para publicações e divulgações sobre o trabalho desta Federação. Até 

31/12/2021, a FDSP possua 1.383 seguidores no Instagram, 3.028 seguidores no Facebook e 70 inscritos no YouTube.  

● Site: www.fdsparana.org.br  

● Instagram: www.instagram.com/fdsparana 

● Facebook: www.fb.com/fdsparana 

● Youtube: https://www.youtube.com/user/FDSParana  

 

Abaixo mostra o número das mídias  sociais da FDSP no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. 

 

Site 
 

Durante o período anual o site originou 11.125 sessões. Os 7.595 usuários visitaram o site no período analisado sendo 

7.534 novos usuários, que visitaram o site pela primeira vez. Foram visualizadas 22.265 páginas no site (page views).  

 

 
 

Instagram 
 

Foram feitas 96 publicações durante o período que originaram um total de 5.664 curtidas e 262 comentários. Ganhou 

165 novos seguidores neste ano. Em geral, a FDSP alcançou um número de 62.183 pessoas simultaneamente. 

 

 
  

http://www.fdsparana.org.br/
http://www.instagram.com/fdsparana
http://www.fb.com/fdsparana
https://www.youtube.com/user/FDSParana
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Facebook 
 

A página do Facebook originou no período analisado 57.492 impressões de página. A página contabilizou também no 

final do período analisado um total de 2.943 curtidas sendo que 278 novas curtidas foram adquiridas durante o período. 

O número de fãs online que viram qualquer publicação no Facebook em determinado dia é de 2.254. 

 

 
 

YouTube 
 

Devido a pandemia contra Covid-19, a FDSP buscou alternativas para aproximar o público online, transmitindo ao vivo 

as Assembleias Gerais, campeonatos de xadrez online e os sorteios da tabela de jogos de futsal no canal de YouTube, no 

total de 20 vídeos em 2021. Resumindo, todos os vídeos do canal disponibilizados no YouTube tiveram 1.630 

visualizações, totalizando 14.102 minutos de exibição. 
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