
Relatório Técnico



Mensagem do Presidente

A realização da “Surdolimpíadas do Brasil 2019” na cidade Pará de Minas MG, com certeza ficará marcada na história da 
Gestão atual da Confederação Brasileira de desportos de Surdos – CBDS, sobretudo pelo fato de que este evento não 
constava em nosso calendário 2018/2019. Porém, surgiu a oportunidade de apoio financeiro com a indicação da 
Emenda Parlamentar do Deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG) Com isso, logo demos início às nossas articulações 
internas , até tivemos a boa notícia de confirmação do recurso e grande foi a emoção e satisfação da CBDS, que logo 
deu início na elaboração do Projeto e demais aditivos inerentes ao mesmo, tendo em vista tratar-se de um evento de 
esportivo de alto nível do Surdodesporto, registrando um novo MARCO na história da CBDS.

Vale ressaltar que, mesmo com a confirmação do recurso financeiro via Emenda Parlamentar, a CBDS enfrentou 
dificuldades durante a organização do referido evento, dentre elas podemos citar a morosidade no retorno de 
informações por parte das Entidades Desportivas dos Estados, que por sua vez também enfrentavam dificuldades e 
buscavam apoio junto ao Governo local de seu Estado e/ou Município. Com tudo, a CBDS seguiu sempre otimista, 
vencendo todos os obstáculos e chegando a realização deste maravilhoso evento que foi uma grande conquista para 
todos nós da família CBDS, todos os Surdoatletas e em especial àqueles que puderam participar competindo e 
representando seu Estado.

Ressalto ainda que, o compromisso, a dedicação e satisfação com o trabalho por parte da Comissão Organizadora, bem 
como de toda a Diretoria da CBDS em prol de cada detalhe foram constantes e a base sólida para vencer todos os 
desafios que não cessaram de surgir ao longo do processo de organização. Contando com mais de 315 Surdoatletas de 
14 Estados da Federação Brasileira, dentre estes, acolhemos também surdos com outras deficiências, como a 
surdacega de Judô, surda com Síndrome de Down de Tênis de Mesa e surdo com Paralisia Cerebral de Xadrez..



Lembrando que, a falta de apoio financeiro regular no universo Desporto de Surdos, tem sido a nossa barreira número 
01 e por isso não temos conseguido avançar conforme almejamos. A maior parte dos esportistas surdos traz consigo 
uma história de superação, tendo em vista a falta de acessibilidade, infância sofrida e outros problemas que ainda são 
frequentes na trajetória desses verdadeiros campeões, que nunca se deixam abater e superam todos os obstáculos que 
apareceram, aparecem e aparecerão diante deles. A perseverança é tudo.

Enfim, a CBDS pretende deixar esta base registrada e firme para que o próximo evento se realize, aproveitando ao 
máximo este momento único que o Desporto de Surdos Brasileiro vive e espalhando cada vez mais a visibilidade sobre 
nós ao País.

Agradeço e parabenizo aos surdoatletas, aos membros técnicos, aos voluntários e, em especial, à Equipe Gestora da 
CBDS. Admiro o empenho de cada integrante participante no evento “Surdolimpíadas do Brasil 2019” em Pará de 
Minas.

Saudações Surdolímpicas!

Alexandre Dale Couto
Presidente da CBDS



Introdução

A CBDS – Confederação Brasileira de Desportos de Surdos organizou  o evento “Surdolimpíadas do Brasil 
2019”, realizado na cidade de Pará de Minas, estado de Minas Gerais, nos dias 20 a 23 de junho de 2019, 
promovendo e aperfeiçoando o esporte entre os surdoatletas brasileiros.

O evento em referência foi realizado pela segunda vez sob a responsabilidade desta Confederação. É uma 
versão de Jogos Surdolímpicos voltados para os surdoatletas brasileiros, vindos de Estados diferentes do 
Brasil.

A primeira edição de Olimpíadas de Surdos do Brasil foi realizada em maio de 2002, na cidade de Passo 
Fundo, estado do Rio Grande do Sul, foi a anfitriã desta competição, que contou com a participação de cerca 
de 1.500 surdoatletas, de nove Estados brasileiros. A participação na Edição de 2002 era das 
associações/clubes de surdos. 

Nessa segunda edição, contou com a participação de 14 Delegações Estaduais/Distrital, sendo 317 
surdoatletas e 33 membros técnicos, que foi possível a realização graças a parceria com Ministério da 
Cidadania via Secretaria Especial de Esporte através da Emenda Parlamentar nº 31860010, de autoria do 
Deputado Federal Eduardo Barbosa, viabilizando recurso financeiro para o custeio de despesas relacionadas 
à organização e realização do evento “Surdolimpíadas do Brasil 2019”.



Apresentação

É uma sequência do evento "Surdolimpíadas do Brasil 2002", que foi realizado pela primeira vez na cidade de 
Passo Fundo/RS, evento este que foi considerado positivo em âmbito geral. Porém, devido as questões 
internas administrativas e ausência de recurso financeiro, não teve continuidade. E com o apoio financeiro 
garantido para essa realização, resgatamos o evento surdolímpico nacional para 2019.

Organizar e realizar o evento "Surdolimpíadas do Brasil 2019" é, na verdade, um grande desafio dado todo o 
cenário vivido no País nos últimos tempos. Contudo, conseguimos avançar e foram disponibilizadas mais de 
300 vagas para surdoatletas participantes na categoria Masculina e Feminina, em 11 modalidades diferentes e 
incluindo a "Corrida de Rua Inclusiva", cuja participação dos surdos e ouvintes.

O evento foi realizado em Pará de Minas, estado de Minas Gerais, onde recebemos o apoio financeiro vindo 
do Parlamentar Federal residente nesta Cidade e o apoio logístico da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Turismo, a cidade conta estrutura adequada necessária para a realização do evento e a conquista de 
resultados esperados, que dentre vários estão: estimular a prática desportiva junto a comunidade surda da 
região, resgatar valores e melhorar a autoestima dos surdoatletas brasileiros e dar mais visibilidade ao 
universo do desporto de surdos, tanto para a comunidade local, quanto para a sociedade como um todo.



Objetivos

➢ Fortalecer  a comunidade surda brasileira através do esporte;
➢ Ampliar a visibilidade, reconhecimento e valorização do desporto de surdos 

no Brasil;
➢ Contribuir para formação de equipe de voluntários para atendimento ao 

público surdo;
➢ Incentivar e oportunizar a prática esportiva na perspectiva de alto 

rendimento para os surdoatletas;
➢ Oportunizar os surdoatletas em um evento nacional de grande magnitude;
➢ Identificar novos talentos.



Públicos

- 14 Estados participantes

- 11 Modalidades + Corrida de Rua Inclusiva

- 317 Surdoatletas inscritos: 241 do naipe 
masculino e 76 do naipe feminino

- Dos 317 surdoatletas, participaram os 19 
menores de idade (11 do naipe masculino e 8 do 
naipe feminino)

- 33 membros técnicos: 23 do naipe masculino e 
10 do naipe feminino

- 140 candidatos para membros de apoio, sendo 40 contemplados, além de 11 membros de organização, 
totalizando 51 voluntários.

Além dos participantes acima, houve a participação da equipe de arbitragem de todas modalidades, dos 
acadêmicos voluntários da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM e da comunidade da cidade na corrida de 
rua inclusiva.



Execução

Divulgação: foi empregada mídia digital (site do 
evento, site e redes sociais da CBDS), além de 
entrevistas e envio de releases para os veículos de 
mídia jornalística (rádio, tv, jornais e internet). Entre 
os materiais gráficos utilizados, estavam banners, 
faixas e painéis.

Inscrições: Foram feitos, via internet, o 
preenchimento online dos formulários de inscrição 
pelas Federações Estaduais e do Distrito Federal, 
assim como também feito a inscrição online dos 
interessados para Programa de Voluntariado.



Congresso Técnico: Foram realizados nos dias 20 e 21 
de junho os congressos técnicos das modalidades no 
auditório do Gran Lord Hotel e no Ginásio Cólegio das 
Irmãs, com a participação dos árbitros, para orientar 
e tirar dúvidas sobre regulamentos técnicos aos 
membros técnicos das modalidades coletivas e aos 
surdoatletas das modalidades individuais, bem como 
também realização de sorteio de competição.

Entrega de kits: foi realizada a entrega durante a 
chegada dos participantes pelos recepcionistas 
treinadas nos hotéis. O kit continha um sacochila, 
uma camiseta, um squeeze e dois bottons. 



Execução

Evento: O evento foi realizado em Pará de Minas, estado de Minas Gerais, onde recebemos o apoio financeiro 
vindo do Parlamentar Federal residente nesta Cidade e o apoio logístico da Secretaria Municipal de Esporte, 
Lazer e Turismo, a cidade conta com estrutura adequada necessária para a realização do evento.

- Cerimônia de Abertura: Realizada a abertura no dia 21 de junho 
às 08h30min, no Clube Praça do Esporte do Pará, onde 
contamos com a presença ilustre das seguintes autoridades, 
dentre algumas delas estavam o Ministro da Cidadania Osmar 
Terra, Primeira Dama Michelle Bolsonaro, Secretário nacional do 
Esporte de Alto Rendimento Emanuel Rego, Secretária nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência Priscilla Gaspar, Prefeito 
Municipal Elias Diniz, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e 
Turismo Paulo Francisdale, Deputado Federal Eduardo Barbosa 
dentre outros, contribuindo para maior visibilidade da sociedade 
em relação ao Surdodesporto e o fortalecimento da 
comunidade surda brasileira com anúncio da nova sede da 
CBDS através da parceria do Caixa Econômica Federal. 



- Jogos: Realizados nos dias 21 ao 23 de junho com sucesso nos locais abaixo, além da corrida de rua 
inclusiva:

1. Centro Esportivo Professor Daniel Barbosa: Atletismo, Badminton e Handebol
2. Clube ASCIPAM: Basquete 
3. Clube Praça de Esportes do Pará: Natação e Vôlei
4. Colégio Berlaar Sagrado Coração de Maria (Colégio das Irmãs): Judô, Karatê, Tênis de Mesa e Xadrez  
5. Guarani Esporte Clube (Estádio Prefeito José Porfírio de Oliveira): Futebol
6. Paraense Esporte Clube (Estádio Ovídio de Abreu): Futebol

- Hospedagem: Os surdoatletas, membros técnicos e membros de apoio e de organização foram 
distribuídos em 4 hotéis, devido a rede hoteleira da cidade Pará de Minas contar com poucas unidades.

7. Colonial Palace Hotel - 148 participantes
8. Elite Palace Hotel - 67 participantes
9. Gran Lord Hotel - 96 participantes

10. Suntory Business Hotel - 90 participantes





Execução

- Premiação: Foram premiados com as medalhas para três 
primeiras colocações de todas as categorias, todas 
modalidades e todas as provas. Foi um dos momentos mais 
emocionantes para os surdoatletas, onde os surdoatletas 
são recompensados pelo esforço de treinamentos, viagem e 
competição. 

- Cerimônia de Encerramento: Realizado o encerramento no 
dia 23 de junho às 13h00min, no Clube Praça do Esporte do 
Pará, com a presença dos árbitros das modalidades vôlei, 
handebol e badminton, do Secretário municipal de Esporte, 
Lazer e Turismo Paulo Francisdale, do Assessor do 
Parlamentar Eduardo Barbosa Jean Santos, ex-Presidentes 
da CBDS, Rodrigo Malta, José Tadeu Raynal e Mário 
Pimentel, Presidente da ASPAM Gabriel Hovelacque, 
Vice-Presidente da FMDS Dener Vasconcelos dentre outros. 
Nesta ocasião, foi entregue um troféu "Campeão 
Surdolímpico Geral" à Delegação de São Paulo por obter 
maior pontuação de medalhas conquistadas do evento.



Resultados de Competição

# Estado
Surdoatletas 

Masc.
Surdoatletas

Fem.
Membros 
Técnicos

Total

1 Amazonas 14 4 1 19

2 Bahia 1 0 0 1

3 Distrito Federal 38 13 5 56

4 Espírito Santo 6 3 0 9

5 Goiás 21 0 2 23

6 Minas Gerais 30 9 8 47

7 Pará 2 0 0 2

8 Paraná 9 9 0 18

9 Pernambuco 2 8 1 11

10 Rio de Janeiro 28 3 2 33

11 Rio Grande do Sul 12 2 2 16

12 Santa Catarina 16 2 2 20

13 São Paulo 62 23 10 95

TOTAL 241 76 33 350

Quantidade de Participantes por Estado



Resultados de Competição

# Modalidade Surdoatletas 
Masc.

Surdoatletas 
Fem. Total

1 Atletismo 15 3 18
2 Badminton 9 8 17
3 Basquete 35 0 35
4 Futebol 90 0 90
5 Handebol 31 31 62
6 Judô 12 4 16
7 Karatê 5 4 9
8 Natação 8 4 12
9 Tênis de Mesa 16 6 22
10 Vôlei 34 31 65
11 Xadrez 16 3 19

TOTAL 271 94 365

Quantidade de Surdoatletas por Modalidade*

* Há alguns surdoatletas que participaram em duas modalidades distintas.



Resultados de Competição
Quadro Geral

RK Estado Ouro Prata Bronze Total Medalhas Total Pontuação 
Computada

1 São Paulo 15 16 7 38 73

2 Distrito Federal 14 6 6 26 45

3 Minas Gerais 6 2 5 13 18

4 Rio de Janeiro 6 5 3 14 17

5 Santa Catarina 5 3 3 11 15

6 Espírito Santo 2 0 4 6 10

7 Paraná 1 2 2 5 9

8 Pará 1 2 1 4 8

9 Pernambuco 0 3 3 6 7

10 Rio Grande do Sul 2 3 1 6 6

11 Amazonas 0 1 3 4 3

12 Goiás 0 1 0 1 2

13 Bahia 0 0 2 2 1



Resultados de Competição

Atletismo



Resultados de Competição



Resultados de Competição





Resultados de Competição

Badminton
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Resultados de Competição

Basquete



Resultados de Competição





Resultados de Competição

Futebol
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Resultados de Competição

Handebol
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Resultados de Competição
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Resultados de Competição

Natação
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Resultados de Competição

Tênis de Mesa



Resultados de Competição
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Resultados de Competição

Vôlei
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Resultados de Competição



Resultados de Competição





Resultados de Competição

Xadrez





Avaliação

De que você mais gostou no evento?

"De tudo ❤ Principalmente a presença dos governadores, a 
primeira dama, tudo na cerimônia." - Surdoatleta de Handebol - PR

"Rever os amigos e viver o clima de uma bela competição". - Surdoatleta de Vôlei - RS

"Do envolvimento e respeito entre todos os participantes. 
A cerimônia de abertura foi inesquecível!!!" - Membro de Apoio - MG

"Da cumplicidade e do trabalho em equipe e da cortesia da equipe organizadora, 
que foi acolhedora e muito educada com todos." - Membro de Apoio - SP

"A interação com os atletas, dirigentes, voluntários, aprender um pouco sobre 
LIBRAS." - Membro de Arbitragem de Handebol

"Amizade e respeito entre as equipes." - Membro Técnico de Vôlei - MG



De que você mais gostou no evento?

"Da interação e homogeneidade do trabalho do trabalho dos voluntários, 
além da excelência da organização." - Membro de Apoio - RJ

"Interação com surdoatletas e membros de apoio. A carga de aprendizado foi muito 
grande." - Membro de Apoio - PR

"Ganhar ou perder, não se importa. Estou muito feliz." -  Surdoatleta de Vôlei - MG

"Da visibilidade para a categoria surda-esportista." - Surdoatleta de Atletismo - MG

"A organização, a disciplina e o espírito esportivo." - Membro de Arbitragem de Basquete

"O respeito e educação entre os atletas, técnicos, organizadores em geral e a 
arbitragem." - Membro de Arbitragem de Handebol



De que você menos gostou no evento?

"Senti falta de participação da população local. Acho que podem pensar na divulgação em 
escolas, academias e atrair mais pessoas para assistir às competições." - Membro de Apoio - MG

"Poucos jogos! Deveria ter sido turno e returno." - Membro Técnico de Handebol - SP

"De ir embora kkkk..." - Surdoatleta de Basquete - PR

"Achei a abertura um pouco demorada." - Membro de Arbitragem de Handebol

"Faltou a festa de encerramento e apagar o fogo da tocha." - Surdoatleta de Natação - SP

"A quantidade de dias do evento deveria ser maior." - Membro de Arbitragem de Futebol



O que precisa melhorar para próxima Surdolimpíadas do Brasil?

"Melhor estrutura, ou seja uma vila olímpica para que seja tudo próximo e com 
fácil acesso." - Surdoatleta de Vôlei - RS

"Aumentar o número de vagas da equipe do membro de apoio,  principalmente 
dos que sabem língua de sinais." - Membro de Apoio - PR

"Acredito que um painel de cronograma de jogos em todos os espaços seria 
importante para os munícipes apreciarem os jogos." - Membro de Apoio - MG

"Realizar numa cidade mais próxima da capital do Estado sede para facilitar o 
transporte e ter mais opções de locais de jogos." - Surdoatleta de Vôlei - RS

"Na próxima edição todas modalidades deveriam ter mais jogos entre todas as equipes para 
assim ter um melhor aproveitamento dos atletas." Membro Técnico de Vôlei - SP

"Arbitragem com seriedade." - Membro Técnico de Vôlei - SP



Metas Qualitativas e Quantitativas

Metas Indicadores Meio(s) de aferição do cumprimento 
da Meta Resultado

QUALITATIVAS

Ampliar a visibilidade, reconhecimento e 
valorização do desporto de surdos no Brasil, 
contribuindo para o fortalecimento da 
comunidade surda brasileira com mais inclusão 
social e respeito aos direitos humanos

Relatórios de reportagens publicadas na 
mídia e pesquisas com os integrantes 
beneficiados no projeto, bem como com a 
comunidade surda

✓ - Vide Páginas 83 a 88

Contribuir para formação de equipe de 
voluntários altamente capacitada para 
atendimento ao público surdo

Relatórios e pesquisas realizadas com os 
voluntários participantes ✓ - Vide Páginas 76 a 79

Incentivar e oportunizar a prática esportiva de 
alto rendimento para surdoatletas e, lhe 
transmitir valores inerentes à prática esportiva

Relatórios e pesquisas realizadas com os 
surdoatletas participantes ✓ - Vide Páginas 76 a 79

Oportunizar um evento esportivo nacional com 
infraestrutura e logística satisfatória

Relatórios e pesquisa com os participantes e 
espectadores do evento ✓ - Vide Páginas 76 a 79

QUANTITATIVAS

Realizar competição com a participação de 
aproximadamente 07 Estados Relatório ✓ - Vide Página 8

Realizar competição com 312 surdoatletas, 
competindo em diversas modalidades 
esportivas

Relatório ✓ - Vide Página 8

Ter, no mínimo, 5% dos surdoatletas inscritos, 
com menos de 18 anos de idade Relatório ✓ - Vide Página 8



Considerações Finais

O evento trouxe aumento de visibilidade, de reconhecimento e de valorização do surdodesporto no Brasil, 
devido a participação das autoridades do Governo Federal, do Estado e do Município, contribuindo para o 
fortalecimento da comunidade surda brasileira. 

O evento foi realizado com infraestrutura e logística satisfatória.

Houve participação de novos surdoatletas demonstrando o seu talento, e estão animados para participar em 
outra Surdolimpíadas do Brasil.

O evento contribuiu mais experiência e aprendizado para a equipe de voluntários, e pela análise da pesquisa 
de satisfação, muitos deles apreciaram o trabalho voluntário.

Cumprimos o papel principal de causar impacto psicossocial na vida dos surdoatletas e outros participantes, 
como voluntários, membros técnicos, acadêmicos e árbitros, contribuindo com sua autoestima e 
crescimento pessoal. E, de ampliar a visibilidade do surdodesporto na mídia brasileira.



Agradecimentos

- Aos nossos principais patrocinadores: Ministério da Cidadania via Secretaria Especial do Esporte, através 
do Deputado Federal Eduardo Barbosa, cujo recurso da Emenda foi fundamental para realização do 
evento em referência.

- À Prefeitura da Cidade de Pará de Minas pela estrutura e logística das competições. 

- Aos apoiadores e patrocinadores que aceitaram investir em alguns surdoatletas, ajudando-os com os 
demais recursos necessários.

- Aos membros de apoio e de organização que doaram seu tempo, dando grande suporte ao trabalho da 
organização.

- A todas as pessoas e empresas envolvidas direta ou indiretamente nessa jornada da realização do 
evento.

Finalizando aqui, deixamos nossos agradecimentos especiais aos surdoatletas por sua participação valiosa no 
evento "Surdolimpíadas do Brasil 2019".



Mídia



Mídia
Surdolimpíadas as inspiradoras histórias de dois pioneiros do judô para surdos
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59050-as-inspiradoras-historias-de-dois-pioneiros-do-judo-para-surdo
s?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

Atleta blumenauense conquista sete medalhas nas Surdolimpíadas, em Minas Gerais
https://ocp.news/esporte/atleta-blumenauense-conquista-sete-medalhas-nas-surdolimpiadas-em-minas-gerais?utm_source=WP&utm_medium
=OCPVALE&utm_campaign=surdolimpiadas_medalhas

São Paulo e Distrito Federal se destacam no quadro de medalhas das Surdolimpíadas Brasil 2019
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59040-resultado-surdolimpiada

Surdolimpíadas  Competindo por Brasília, atleta local conquista o 3º lugar 
https://www.atribunamt.com.br/2019/06/26/surdolimpiadas-competindo-por-brasilia-atleta-local-conquista-o-3o-lugar/

Atleta de Balneário é campeã no tênis de mesa na Surdolimpíadas.pdf - 
https://pagina3.com.br/esportes/2019/jun/24/4/atleta-de-balneario-e-campea-no-tenis-de-mesa-na-surdolimpiadas

Prefeito Municipal participa da solenidade de abertura da Surdolimpíadas do Brasil 2019
http://igaratinga.mg.gov.br/conteudo/prefeito-municipal-participa-da-solenidade-de-abertura-da-surdolimpiadas-do-brasil-2019

Michele Bolsonaro com grande aparato de segurança agita cidade mineira de Pará de Minas ao participar da abertura da Surdolimpíadas
http://divinews.com/2019/06/21/michele-bolsonaro-com-grande-aparato-de-seguranca-agita-cidade-mineira-de-para-de-minas-ao-participar-da-
abertura-da-surdolimpiadas-veja-imagens/

Pará de Minas sediará evento esportivo nacional
http://parademinas.mg.gov.br/para-de-minas-sediara-evento-esportivo-nacional/

http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59050-as-inspiradoras-historias-de-dois-pioneiros-do-judo-para-surdos?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59050-as-inspiradoras-historias-de-dois-pioneiros-do-judo-para-surdos?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://ocp.news/esporte/atleta-blumenauense-conquista-sete-medalhas-nas-surdolimpiadas-em-minas-gerais?utm_source=WP&utm_medium=OCPVALE&utm_campaign=surdolimpiadas_medalhas
https://ocp.news/esporte/atleta-blumenauense-conquista-sete-medalhas-nas-surdolimpiadas-em-minas-gerais?utm_source=WP&utm_medium=OCPVALE&utm_campaign=surdolimpiadas_medalhas
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59040-resultado-surdolimpiada
https://www.atribunamt.com.br/2019/06/26/surdolimpiadas-competindo-por-brasilia-atleta-local-conquista-o-3o-lugar/
https://pagina3.com.br/esportes/2019/jun/24/4/atleta-de-balneario-e-campea-no-tenis-de-mesa-na-surdolimpiadas
http://igaratinga.mg.gov.br/conteudo/prefeito-municipal-participa-da-solenidade-de-abertura-da-surdolimpiadas-do-brasil-2019
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Michelle Bolsonaro em Pará de Minas
http://parademinas.mg.gov.br/michelle-bolsonaro-em-para-de-minas/

Prudentinos voltam com pratas, emoções e "se sentindo mais capacitados" das Surdolimpíadas
https://globoesporte.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/prudentinos-voltam-com-pratas-emocoes-e-se-sentindo-mais-capacitado
s-das-surdolimpiadas.ghtml

Trio de Santa Maria é campeão nas Surdolimpíadas
https://diariosm.com.br/esportes/trio-de-santa-maria-%C3%A9-campe%C3%A3o-nas-surdolimp%C3%ADadas-1.2149341#.XRLHQdVYgtk.whatsapp

Michelle Bolsonaro em Pará de Minas – Prefeitura de Pará de Minas
https://parademinas.mg.gov.br/michelle-bolsonaro-em-para-de-minas/

Pará de Minas sediará evento esportivo nacional – Prefeitura de Pará de Minas
https://parademinas.mg.gov.br/para-de-minas-sediara-evento-esportivo-nacional/

Michele Bolsonaro com grande aparato de segurança agita cidade mineira de Pará de Minas ao participar da abertura da Surdolimpíadas
http://divinews.com/2019/06/21/michele-bolsonaro-com-grande-aparato-de-seguranca-agita-cidade-mineira-de-para-de-minas-ao-participar-da-
abertura-da-surdolimpiadas-veja-imagens/

Prefeito Municipal participa da solenidade de abertura da Surdolimpíadas do Brasil 2019.
http://igaratinga.mg.gov.br/conteudo/prefeito-municipal-participa-da-solenidade-de-abertura-da-surdolimpiadas-do-brasil-2019

Deficientes auditivos serão reinclusos no Bolsa Atleta
https://www.metro1.com.br/noticias/politica/75525,deficientes-auditivos-serao-reinclusos-no-bolsa-atleta
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https://www.metro1.com.br/noticias/politica/75525,deficientes-auditivos-serao-reinclusos-no-bolsa-atleta


Talento Unico de Maria Fernanda da Silva, de Itapoa, é destaque nas Surdolimpiadas
https://www.tribunadeitapoa.com.br/19556/talento-unico-de-maria-fernanda-da-silva-de-itapoa-e-destaque-nas-surdolimpiadas

Sexta-feira em Pará de Minas é marcada por abertura da 2ª Surdolimpíada
http://www.jcnoticias.com.br/jc-noticias/noticias/sexta-feira-em-para-de-minas-e-marcada-por-abertura-da-2a-surdolimpiada

Pará de Minas se prepara para sediar em junho a 2ª Surdolimpíadas do Brasil
https://grnews.com.br/28052019/para-de-minas/para-de-minas-se-prepara-para-sediar-em-junho-a-2a-surdolimpiadas-do-brasil

Atleta é prata na 2ª Surdolimpíadas do Brasil
http://imparcial.com.br/noticias/atleta-e-prata-na-2-surdolimpiadas-do-brasil,27807

Estudante de Rondônia conquista bicampeonato brasileiro na Liga Nacional de Judô
http://www.rondonia.ro.gov.br/estudante-de-rondonia-conquista-bicampeonato-brasileiro-na-liga-nacional-de-judo/

Bitcom TV - Gaúchos voltam com o Bronze da Surdolimpíada Brasil.
https://www.bitcomtv.com.br/web/noticia/26391/25-06-2019-11h43-gauchos-voltam-com-o-bronze-da-surdolimpiada-brasil/

Michelle Bolsonaro anuncia Bolsa Atleta em Surdolimpíadas em Pará de Minas
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/06/21/interna_politica,1063684/michelle-bolsonaro-bolsa-atleta-em-surdolimpiadas-em-para-de-
minas.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social

Em Pará de Minas, Michelle Bolsonaro anuncia sede para confederação desportiva de surdos
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/em-par%C3%A1-de-minas-michelle-bolsonaro-anuncia-sede-para-confedera%C3%A7%C3%A3o-de
sportiva-de-surdos-1.722674
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Atletas de São Bernardo conquistam 21 medalhas na Surdolimpíadas do Brasil
http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/home/-/asset_publisher/YVwaH6UqAMbt/content/atletas-de-sao-bernardo-conquistam-21-medalhas-
na-surdolimpiadas-do-brasil/maximized?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.saobernardo.sp.gov.br%2Fweb%2Fsbc%2Fhome%3
Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YVwaH6UqAMbt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTA
NCE_0i0eZSI7m5PF__column-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Na Abertura das Surdolimpíadas, governo anuncia reinclusão de deficientes auditivos no Bolsa Atleta e parceria para viabilizar sede da CBDS
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59022-na-abertura-das-surdolimpiadas-governo-anuncia-reinclusao-d
e-deficientes-auditivos-no-bolsa-atleta-e-parceria-para-viabilizar-sede-da-cbds

O talento único de Maria Fernanda da Silva é destaque nas Surdolimpíadas
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59028-o-talento-unico-de-maria-fernanda-da-silva-e-destaque-nas-su
rdolimpiadas

Em Pará de Minas, Michelle Bolsonaro anuncia sede para confederação desportiva de surdos
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/em-par%C3%A1-de-minas-michelle-bolsonaro-anuncia-sede-para-confedera%C3%A7%C3%A3o-de
sportiva-de-surdos-1.722674

Com presença da primeira-dama do Brasil e ministro da Cidadania, Surdolimpíadas é aberta oficialmente em Pará de Minas
https://grnews.com.br/21062019/para-de-minas/com-presenca-da-primeira-dama-do-brasil-e-ministro-da-cidadania-surdolimpiadas-e-aberta-ofic
ialmente-em-para-de-minas

Michelle Bolsonaro anuncia nova sede da CBDS e se emociona na abertura das Surdolimpíadas 
https://globoesporte.globo.com/mg/zona-da-mata-centro-oeste/noticia/michelle-bolsonaro-anuncia-nova-sede-da-cbds-e-se-emociona-na-abert
ura-das-surdolimpiadas.ghtml
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Eduardo Barbosa vai participar da abertura das Surdolimpíadas do Brasil
http://eduardobarbosa.com/institucional/noticias/ver/1329/5

Atletas de São Bernardo conquistam 21 medalhas na Surdolimpíadas do Brasil
http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/home/-/asset_publisher/YVwaH6UqAMbt/content/atletas-de-sao-bernardo-conquistam-21-medalhas-
na-surdolimpiadas-do-brasil/maximized?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.saobernardo.sp.gov.br%2Fweb%2Fsbc%2Fhome%3
Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YVwaH6UqAMbt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTA
NCE_0i0eZSI7m5PF__column-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 

Para de Minas se prepara para sediar em junho a 2ª Surdolimpiadas do Brasil
https://grnews.com.br/28052019/para-de-minas/para-de-minas-se-prepara-para-sediar-em-junho-a-2a-surdolimpiadas-do-brasil

Clube Ascipam vai sediar jogos da Surdolimpíadas
 http://www.ascipam.com.br/index.php?d=noticia_ler&id=836

Sexta-feira em Pará de Minas é marcada por abertura da 2ª Surdolimpíada
http://www.jcnoticias.com.br/jc-noticias/noticias/sexta-feira-em-para-de-minas-e-marcada-por-abertura-da-2a-surdolimpiada

Prefeito Municipal participa da solenidade de abertura da Surdolimpíadas do Brasil 2019
http://igaratinga.mg.gov.br/conteudo/prefeito-municipal-participa-da-solenidade-de-abertura-da-surdolimpiadas-do-brasil-2019

Michele Bolsonaro com grande aparato de segurança agita cidade mineira de Pará de Minas ao participar da abertura da Surdolimpíadas
http://divinews.com/2019/06/21/michele-bolsonaro-com-grande-aparato-de-seguranca-agita-cidade-mineira-de-para-de-minas-ao-participar-da-
abertura-da-surdolimpiadas-veja-imagens/

Prudentinos voltam com pratas, emoções e se sentindo mais capacitados das Surdolimpíadas
https://globoesporte.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/prudentinos-voltam-com-pratas-emocoes-e-se-sentindo-mais-capacitado
s-das-surdolimpiadas.ghtml
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Relatório Técnico

Este relatório técnico foi elaborado pela Comissão Organizadora do evento, equipe voluntária da 
Confederação Brasileira de Desportos de Surdos – CBDS.

Para eventuais esclarecimentos, devem entrar em contato por e-mail cbds@cbds.org.br e/ou pelo telefone 
+55 61 9.9962-1690 com Secretária Esmeralda Castro.

Outras informações sobre o Desporto de Surdos Brasileiro podem ser encontradas no site e nas redes sociais 
da CBDS: www.cbds.org.br e Facebook e Instagram: @cbdsbrasil

Fotos: Voluntários do Projeto contemplado com recursos da Emenda Parlamentar para evento.
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