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CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE DESPORTOS 
PARA DEFICIENTES INTELECTUAIS 

Endereço: Rua Emboaçava. 147 – Mooca - SP CEP:03124-010 – São Paulo/SP 

Fone: 11 – 2341-0521 - e-mail: cbdifut@gmail.com 

 

 

 

Solicitação de Sediamento  
 

 Para Realização da Clínica   com a Seleção Brasileira de Futsal  
 
 
Item 1 : mandar um oficio em papel timbrado , aos cuidados do Ilmo. Sr. Presidente da Confederação   

Brasileira de Desportos Para Deficientes Intelectuais, Adilson Pereira Ramos, solicitando o Sediamento  para 
Realização da Clínica de futsal com a Seleção Brasileira seja ela seleção Brasileira de futsal Down , ou Seleção 
Brasileira de Futsal DI. 
 
As Clínicas* têm como objetivo principal, a fomentação do futsal down e DI, a estruturação da modalidade, estimular 
o intercâmbio social, levar informações às famílias dos atletas iniciantes, comissão técnica, profissionais e toda a 
sociedade. 
 
*Clínicas já realizadas: Futsal Down 
12 à 14/11/2021 - Ponte Preta S21, em Campinas/SP. 
26 à 28/11/2021 - T21 Arena Park, em Itajubá/SP. 
03 à 05/12/2021 - ADC EMBRAER, em São José dos Campos/SP. 
 
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  
 
REQUISITOS: 
 
• Hospedagem/Hotel com café da manhã, para 17 pessoas. (atletas e comissão técnica). 
• Refeições (almoço e jantar) 
• Banners, backdrops com os logos da CBDI e seus patrocinadores oficiais, e dos apoiadores locais. 
• Água (para os eventos). 
• Traslado (van) do hotel para os locais dos eventos. 
• Arbitragem. 
• Hino nacional e bandeiras. 
 
* Transporte/passagens para 17 pessoas, para municípios distantes mais de 400km de São Paulo, Capital. 
 
 
SUGESTÕES: 
•uma única pessoa responsável pela organização. 
•refeições próximas do hotel. 
•transmissão ao vivo: youtube. 
•divulgação na prefeitura, secretarias municipais e na mídia local ( tv, radio, jornais ) 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 

Cleiton Mauricio Monteiro 
Depto . Técnico - CBDI 


