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CAMPEONATO PAULISTA 
DE FUTSAL DOWN

PALAVRA DO TREINADOR 

A cidade de Luiz Antônio- SP  será a sede do
Campeonato Paulista de Futsal Down - 2023,
o Campeonato acontece no mês de Julho.
Em  dezembro de 2022 foi realizada também
na cidade a Copa do Brasil de Futsal Down.
Em breve será divulgada a data oficial, bem
como a abertura das inscrições .

A newsletter será de grande importância para
manter informada as nossas equipes filiadas
divulgando assim ,  competições, torneios,
amistosos e  notícias importantes do nosso
seguimento,  também divulgaremos amistosos
e ações das equipes filiadas , é mais uma
plataforma de divulgação.

Cleiton Monteiro - técnico Sel. Brasileira futsal down
Mais informações
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BEACH SOCCER  

CONHEÇA  NOSSO PRESIDENTE

a Seleção Brasileira fará nesse dia 19/02 -
ás 8:30 na cidade de Guarujá - SP  , na
Arena Verão uma exibição contra a Seleção
da Baixada representada pelo Projeto -UP
de Santos , o jogo é organizado pela
Federação Paulista de Beach Soccer de São
Paulo, o jogo antecede a final do Brasileiro
da Modalidade. Entrada Franca

Adilson Pereira Ramos - casado - 73
anos, professor de educação física, é o
atual presidente da CBDI - o Bi
Campeonato Mundial de futsal foram
conquistado em sua gestão   

Adilson Pereira Ramos
Presidente CBDI
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COPA AMÉRICA DE
FUTSAL DOWN - 2023

A Copa América de futsal Down, em
sua primeira edição , será realizada
no Brasil, na cidade de São Paulo -
Capital , os jogos acontecerão
dentro do Centro de Treinamento do
Comitê Paralímpico Brasileiro, a
competição terá a organização da
Confederação Brasileira de
Desportos  Para Deficientes
Intelectuais - CBDI, com
homologação da Federação
Internacional Para Atletas com
Síndrome de Down - FIFDS.

PRIMEIRA CLINICA DA SELEÇÃO EM 2023,  SERA NO CORINTHIANS . 
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As Clínicas tem como objetivo principal á fomentação do futsal Down, a
estruturação da modalidade , estimular o intercâmbio social , levar informações
ás famílias dos atletas iniciantes , comissão técnica , profissionais e toda a
Sociedade. Nos dias 25 e 26 de fevereiro no parque São Jorge no ginásio Wlamir
Marques a Clínica terá seu inicio em 2023, as 10:00 do dia 25 a Seleção jogara um
jogo treino contra a equipe Profissional do futsal do Corinthians e no dia 26 as
10:00 no teatro,  palestra com o técnico Cleiton Monteiro e na sequência a seleção
fara um treino com a nova equipe de futsal Down do Corinthians 
Maiores Informações : 11 - 2341 - 0521

17 a 26 de novembro

@mribolli



CLINICA  DA SELEÇÃO BRASILEIRA
DE FUTSAL DOWN - 2023

A CBDI lançou na abertura da Copa Brasil de
Futsal Down 2022, em Luiz Antônio, no interior de
São Paulo, o hino oficial da entidade. A
composição é do Maestro Carlos Henrique Toni,
e está intitulada como As Cores do Brasil,
resultado da inspiração do autor nos trabalhos
desenvolvidos pela CBDI. A música é
interpretada pela Orquestra Brasileira Inclusiva.
Um belo videoclipe, dirigido pelo maestro Toni,
também foi lançado na ocasião, e já pode ser
visto através do site www.cbdi.org.br e no canal
do youtube digitando hino As Cores do Brasil
hino oficial da CBDI

AS CORES DO BRASIL
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Traga esse grande evento para sua cidade

Para Realização da Clínica com a Seleção Brasileira de Futsal 

Item 1 : mandar um oficio em papel timbrado , aos
cuidados do Ilmo. Sr. Cleiton Monteiro no email
cbdifut@gmail.com, solicitando o Sediamento para
Realização da Clínica de futsal Down com a Seleção
Brasileira .
As Clínicas* têm como objetivo principal, a fomentação
do futsal Down , a estruturação da modalidade,
estimular o intercâmbio social, levar informações às
famílias dos atletas iniciantes, comissão técnica,
profissionais e toda a sociedade.

PROGRAMAÇÃO
•Palestra do Professor Cleiton Monteiro, técnico da seleção
Brasileira de Futsal Down, e coordenador técnico da
CBDI - Confederação Brasileira de Desportos para
Deficientes Intelectuais, para as famílias e profissionais.
• Treinamento e interação, entre os atletas e as comissões
técnicas.
•Jogo amistoso, entre a equipe local e a Seleção Brasileira @mribolli


