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A  CBDS  -  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  DESPORTOS  DE  SURDOS é uma entidade de fins não econômicos 
enão lucrativos, de caráter desportivo, sendo a única instituição de direção nacional dos desportos praticados entre os 
surdos brasileiros, em todas as suas modalidades, reconhecida como dirigente exclusiva, regida pela legislação em vigor 
e por seu Estatuto. 

Com quase 35 anos de existência, essa Entidade contribui com a inclusão social das pessoas surdas através do 
esporte. Apesar das imensas dificuldades, desde a sua fundação até os dias atuais, sobrevive pelo esforço de voluntários 
da comunidade surda de todo o Brasil, passando por um grande dinamismo esportivo. Houve um intenso crescimento no 
número de Associações de Surdos por todo o País e, consequentemente, no número de competições locais, regionais e 
nacionais em diversas modalidades esportivas. 

A limitação financeira é uma de nossas maiores dificuldades, as competições e treinamentos dos surdoatletas 
acontecem porque a maioria deles pagam as despesas com recursos próprios e/ou doações. 

A  CBDS  não  recebe financiamento regular de Órgãos Públicos  e  empresas 
privadas, por isso não  dispõe  de  recursos  financeiros  suficientes para ajudar com 
as despesas necessárias.  Portanto,  estamos  em  busca de apoiadores  e  doadores 
para nossa equipe verde-amarela. 

A Seleção Brasileira de Futsal de Surdos pretende participar do Mundial pela  
terceira vez,  que ocorrerá na cidade de Winterthur,  Suíça,  entre os dias 09  a 16 de  
novembro de 2019. 
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Para participar da competição internacional, essas duas equipes brasileiras precisam de mais investimentos que 
possibilitem os treinamentos, visando na melhoria de colocação no Mundial de Surdos. As despesas mensais de 
treinamentos serão em torno de R$ 1.000,00 por integrante, onde a equipe feminina se reúne e se concentra uma vez 
por mês em Jundiaí/SP e a equipe masculina em Brasília/DF. E estão preparando para participar no Mundial em 
referência. 

Além disso, para o período de 12 dias de estadia em Winterthur, cada integrante precisará de, aproximadamente, 
CHF 1.300 para despesas de hospedagem com café da manhã, alimentação e taxa de inscrição. 

Vale ressaltar que nosso pedido de apoio financeiro se deve porque a CBDS e as equipes de futsal de surdos não 
se enquadram como Comitê Olímpico nem Comitê Paralímpico e, por isso não recebemos financiamento governamental 
regular no Brasil.  

Destacamos que é um orgulho muito grande para os surdoatletas representarem o Brasil nos eventos 
internacionais como esse,  ou seja,  a participação da Comunidade Surda Brasileira é da mais alta relevância;                         
.    
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reafirmando nossa certeza das capacidades da pessoa surda e                  
promovendo a inclusão social através do esporte e da 
representação de nosso País em evento internacional desta 
magnitude. 
 
Ajude as equipes de surdos brasileiras! Venha fazer parte dessa 
Seleção Brasileira! 
 



   Conhecendo a história da Seleção de Surdos 
O Futsal é o esporte mais praticado entre os surdos no Brasil. Todos os anos, tem Copa Brasil com a participação 

de mais 400 surdoatletas dos clubes/associações de todas as Regiões do País, e Campeonato Brasileiro com a 
participação de, aproximadamente, 200 surdoatletas representando seus Estados. 

Em 2011, a Seleção Brasileira participou pela primeira vez no Mundial de Futsal de Surdos, ocorrido em Örebro, 
Suécia. O resultado não foi favorável para o Brasil que ficou em 11º e último lugar da categoria feminina e 8ª lugar da 
categoria masculina. 
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Ambas equipes (masculina e feminina) conquistaram medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 
Surdos em Junho de 2012 - Praia Grande/SP e Ouro nos Jogos Desportivos Sul-Americanos de Surdos em 
Novembro de 2014 - Caxias do Sul/RS.  

A  equipe  feminina sagrou Campeã no  Campeonato Sul-Americano de Futsal Feminino de Surdos  
em Outubro de 2013 - Santiago, Chile e Vice Campeã na Copa do Mundo de Futsal de Surdos, tendo a 
surdoatleta Stefany Krebs,  de 17 anos,  escolhida como melhor jogadora do mundo,  em novembro  de  
2015 -  Bangkok,  Tailândia.  Já  que a categoria masculina teve a  dificuldade  em  compor a equipe,  e 
mesmo assim,  participou  com apenas 9 (nove) surdoatletas, ficando em 8º lugar nesta Copa. 



   Conhecendo a história da Seleção de Surdos 
Ressaltamos ainda que no período de 2013 a 2016 (exceto 2015), alguns surdoatletas da Seleção Brasileira 

conseguiram o auxílio do Programa Bolsa-Atleta Federal, benefício concedido pelo então Ministério do Esporte, por isso a 
equipe feminina teve uma evolução incrível em apenas 4 (quatro) anos, surpreendendo as equipes adversárias, 
mundialmente. 

Em 2017, devido a crise atual do cenário do País, todos os surdoatletas, de todas as modalidades, perderam esse 
direito de benefício. Desde então, as equipes brasileiras precisaram ajustar o planejamento de treinamentos, fazendo 
com que diminuísse o número de treinos, devido aos gastos mensais altos. Ou seja, a limitação financeira é uma das 
maiores dificuldades das equipes. 

O Mundial de 2019 será a terceira participação da Seleção Brasileira, que está preparada e formada por uma 
equipe através de seletivas e treinamentos que teve seu início em 2012, visando buscar um bom resultado neste evento 
em referência. 
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É muito importante nossa participação nos eventos a nível internacional,  onde os 
surdoatletas buscam adquirir a experiência e conhecimento, tendo contato com  equipes 
de futsal de surdos estrangeiras, que  são muito mais preparadas do que a Brasileira, pois 
têm o apoio governamental em seus Países. 



Os benefícios encontrados no esporte são imensuráveis para uma população que necessita testar e descobrir 
possibilidades, acreditar nas suas potencialidades físicas, superar as dificuldades e preconceitos devido às suas 
limitações sensoriais, para perceber-se como ser físico e cognitivo. 

O esporte desenvolve aspectos psicossociais, pois as práticas competitivas possibilitam uma autoavaliação 
conduzindo o homem a sentimentos de valor, força, prestígio, poder, capacidade, utilidade e autoconfiança. Favorece a 
adaptação sociocultural do homem, que muitas vezes é excluído por não fazer parte do protótipo irreal de perfeição. 

As competições e confrontos esportivos são o ponto culminante de um trabalho de formação e educação através 
do movimento. É onde se percebe que não existem barreiras e impedimentos, é onde existe a crença de que todos 
somos capazes de superar, transpor e lutar por um mundo melhor, de compreensão mútua, de espírito fraterno e 
solidário. 

Sustentados pela certeza dos valores humanos, físicos, sociais e culturais, que o esporte desenvolve, justificamos 
o presente projeto, pois temos a confiança de que se for dado ao ser humano oportunidades de sentir e viver a 
descoberta de si mesmo, tudo fará pela sociedade em que vive. 

Neste sentido, dar suporte aos pagamentos das despesas necessárias da Seleção é de fundamental importância 
para desenvolver cada vez mais e melhor o desporto voltado às surdoatletas de futsal em busca de uma colocação 
melhor.  
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Com a participação da Seleção no Mundial em referência, estaremos promovendo não apenas uma competição 
esportiva, mas também uma ação de estímulo e reconhecimento da capacidade da pessoa surda. Além disso, 
conseguiremos criar imagens de superação e ídolos do esporte, aumentando a nossa base de praticantes e 
consequentemente a qualidade de nossos surdoatletas no futuro. 

Melhores condições para o desenvolvimento das atividades da instituições de surdos terá como consequência 
benefícios a um maior número de surdos de todas as classes sociais, raças/etnias, gerações, orientações sexuais, níveis 
de escolaridade, etc. contribuindo com a dignidade e inclusão social desses cidadãos e um País mais justo. 

Para isso estamos pleiteando essa proposta de apoio para despesas necessárias da Seleção para participação no 
Mundial, visto que não possuímos recursos próprios para este fim.  

Assim, fica justificada a grande importância deste apoio financeiro ao surdodesporto, considerando que este 
recurso vai possibilitar recursos para pagamento da maior parte das despesas da Seleção. 
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● Dar suporte à Seleção Brasileira de Surdos, com captação de recursos financeiros para as despesas necessárias 
de sua participação no Mundial de Futsal de Surdos 2019, em Winterthur. 

 

Objetivos específicos: 

● Adquirir as peças de vestuários de jogo e de passeio; 

● Adquirir as passagens aéreas com seguro viagem; 

● Arcar com as despesas de hospedagem e alimentação; 

● Arcar com o pagamento de taxas de inscrição/participação; 

● Arcar com as despesas de treinamento da Seleção. 

   Objetivo Geral 
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Composição da Seleção Brasileira de Surdos 
Para participar no Mundial de Futsal de Surdos 2019, em Winterthur, o Brasil deverá levar até 44 integrantes, 

conforme detalhamos na tabela a seguir: 
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Categoria Qtde. Função 

Feminina 14 Surdoatletas 

Masculina 14 Surdoatletas 

Feminina 4 
Comissão Técnica: técnico, assistente técnico, preparador físico e preparador de 
goleiros 

Masculina 4 
Comissão Técnica: técnico, assistente técnico, preparador físico e preparador de 
goleiros 

Geral 8 
Equipe de Apoio: massoterapeuta, fisioterapeutas, intérpretes de Libras e 
representantes da CBDS 

Total de 44 pessoas 



Composição da Seleção Brasileira de Surdos 
Os surdoatletas serão convocados através de seletivas e de treinamentos. Devem possuir a perda de audição 

acima de 55dB em ambos os ouvidos. 

As funções da Comissão Técnica e da Equipe de Apoio são extremamente de importância para o 
desenvolvimento do sucesso das equipes: 

● Técnico: dirigir as atividades da equipe; 

● Assistentes de técnico: auxiliar as atividades do técnico; 

● Preparadores de goleiros: qualificar e treinar os goleiros; 

● Preparador físico: fornecer orientação para melhorar seu desempenho esportivo dos surdoatletas; 

● Fisioterapeutas e massoterapeuta: prestar atendimento de assistência aos surdoatletas para prevenir e/ou 
minimizar os impactos do desgaste físico e lesões no local; 

● Intérpretes de Libras: intermediar a comunicação da língua brasileira de sinais e língua portuguesa entre 
surdoatletas e membros técnicos/equipe de apoio; 

● Representantes da CBDS: liderar, coordenar e colaborar com todo o trabalho da equipe, da comissão técnica e da 
equipe de apoio, colaborando com o sucesso da participação brasileira no evento e, consequentemente, 
cumprimentos dos objetivos, resultados e metas, e inclusive, participar nas reuniões técnicas, quando forem 
chamados. Esses integrantes devem possuir o conhecimento avançado dos Sinais Internacionais, cujos muito 
utilizados nos eventos esportivos internacionais de surdos. 
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Ressaltamos que os custos evidenciados no decorrer da Proposta são aproximados. Eles foram coletados 
conforme os documentos fornecidos pela Organização local do referido evento e a variação cambial. 

Devido à limitação financeira das equipes brasileiras, os integrantes irão se hospedar no Mehrzweckanlage 
Teuchelweiher, local indicado pela Organização do evento em questão, por apresentar o valor adequado para nossa 
realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceitamos apoio financeiro, mesmo que de forma parcial, o que permitiria aliviar os gastos particulares dos 
integrantes brasileiros. No momento, não dispomos de recursos governamentais para encaminhá-los a Winterthur. 

   Custos estimados para participação do Mundial 

Descrição das Despesas Gerais Vlr. unit. x Qtde 
Total em média 
por uma pessoa 

Total em média 
para 44 pessoas 

Pacote de Hospedagem 
Inclui: Hospedagem com café da manhã, VAT e taxa municipal 
Valor médio por diária/pessoa: CHF 56 x Período: 05/11/19 a 17/11/19 - 12 dias 

CHF 56 diária x 
12 dias 

CHF 672 CHF 29.568 

Pacote de Alimentação 
Inclui: Almoço e jantar 
Valor médio por dia/pessoa: CHF 50 x Período: 05/11/19 a 17/11/19 - 12 dias 

CHF 50 diária x 
12 dias 

CHF 600 CHF 26.400 

Taxa de inscrição do Mundial 
Valor único por pessoa: USD 40 x CHF 1¹ 

CHF 40 CHF 40 CHF 1.760 

Total estimado CHF 1.312 CHF 57.728 

¹ Variação cambial 12 



   Visibilidade de sua Marca e contrapartida 
Sua marca pode estar nas peças de vestuário da Seleção Brasileira de Futsal de Surdos e/ou ter divulgação da sua 

marca no site da CBDS e em diversas publicações nas Redes Sociais. 

 

Visibilidade de uso das peças: 

● Nos treinamentos de preparação para Mundial; 

● Nos jogos oficiais do Mundial; 

● Durante o dia-a-dia em Winterthur; 

● Após o Mundial, os surdoatletas e membros técnicos poderão trocar as peças com seus colegas do futsal, com a 
intenção em levar marcas aos seus Países, e/ou continuarem usando as peças no seu dia-a-dia. 

 

Contrapartida: 

● Estampa da marca nas peças de vestuário; 

● Exibição da marca em faixas a serem expostas no local de competição 
e inclusive no local de treinamento no Brasil;  

● Divulgação  da  marca no site da CBDS  e  em diversas publicações nas 
Redes Sociais. 
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   Por que apoiar e investir a Seleção de Surdos? 

Benefícios para as empresas/instituições: 

● Menção da marca nas redes sociais da CBDS, na qual serão postadas notícias sobre treinamentos e competições 
que os surdoatletas venham a participar no período equivalente ao acordo do apoio financeiro. 

● Reconhecimento do compromisso de responsabilidade social da marca. 

● Fixação da marca junto ao público, que será composto por usuários da rede social Facebook e, por pessoas que 
estejam presentes nos treinamentos e competições, principalmente surdoatletas, seus familiares e amigos e a 
sociedade em geral. 

● Associação da marca à promoção da saúde, atividade física, qualidade de vida, superação e inclusão social. 
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Desta forma,  a  CBDS  solicita a atenção e colaboração das empresas/instituições no sentido 
de apoiar  financeiramente  para  as  despesas necessárias  dessas   equipes   para   participar   no   
evento internacional de grande magnitude. 

A CBDS está à disposição para conversar e negociar outras formas/valores de apoios. 

Quanto maior o apoio financeiro, maior a divulgação! 

Sabemos que a união faz força?! Então, venham fazer parte de nosso time! 
 



   Algumas reportagens sobre Seleção 
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+55 61 9.9642-3975 (WhatsApp) - Colaboradora Deborah Dias 
 
cbds@cbds.org.br | presidencia@cbds.org.br  
 
www.cbds.org.br 
 
fb.com/cbdsbrasil 
 
@cbdsbrasil 
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