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Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados” 

Ofício Circular nº 060/2018 Brasília, 11 de dezembro de 2018. 
Ref.: Convite para evento “Surdolimpíadas do Brasil 2019” 
 
 
Às Entidades Filiadas da CBDS, 
 
 
Em nome da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS), vimos por meio deste convidar seus 
surdoatletas e equipes para participarem de “Surdolimpíadas do Brasil 2019”. 
 
Este evento será realizado no período de 20 a 23 de junho de 2019, na cidade de Pará de Minas/MG, 
promovido por esta Confederação, que conta com patrocínio do Ministério do Esporte e apoio da 
Associação dos Surdos de Pará de Minas (ASPAM) e Federação Mineira Desportiva dos Surdos (FMDS) para 
organização do evento. 
 
Esse evento esportivo tem como objetivos: 

 Promover e estimular a prática desportiva e seu aprimoramento nas entidades de surdos; 
 Estimular a profissionalização dos surdoatletas; 
 Incentivar os surdoatletas como forma de promoção e integração na sociedade; 
 Revelar novos talentos; 
 Classificar os surdoatletas das modalidades individuais por ranking para futuros campeonatos 

internacionais, quando forem convocados; 
 Fortalecer a imagem do movimento surdolímpico brasileiro. 

 
Disponibilizamos previamente as seguintes modalidades esportivas, nos naipes feminino e masculino: 
atletismo, badminton, basquete, futebol, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, 
vôlei de praia e xadrez. 
 
Posteriormente, poderão haver modificações, que serão devidamente informadas. O regulamento da 
competição estará disponível no site específico do evento e da CBDS. 
 
As equipes e os surdoatletas deverão ser representantes das Federações Estaduais/Distrital. 
 
Colocamo-nos à inteira disposição pelo e-mail (cbds@cbds.org.br) para quaisquer esclarecimentos que se 
façam necessários. Sem mais para o momento, despedimo-nos cordialmente no aguardo da confirmação de 
participação de seus surdoatletas e suas equipes neste importante momento do Desporto de Surdos. 
 
Saudações esportivas, 
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