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Ofício Circular nº 01/2020 Caruaru/PE, 21 de novembro de 2020. 

Ref.: Treinamentos da FPEDS diante da pandemia de Covid-19 

 

A quem possa interessar, 

 

A Federação Pernambucana Desportiva de Surdos – FPEDS que é uma entidade sem fins 

lucrativos que tem por finalidade principal de administrar, dirigir, controlar, difundir e incentivar em todo 

Estado de Pernambuco a prática dos esportes entre surdos em todos os níveis e em todas as modalidades, 

vem por meio deste informar que no dia 14 de novembro de 2020, foi realizada uma reunião com as 

associações filiadas da FPEDS pelo aplicativo Zoom, a fim de tratar a volta dos treinamentos para os 

surdoatletas no período da pandemia de Covid-19.  

Após debate sobre o tema e cuidados com a vida e integridade dos surdoatletas, três 

associações presentes optaram em não voltar às atividades esportivas, sejam treinamentos ou 

competições, seguindo o protocolo de cuidados em combate contra referida pandemia. 

Informamos que as associações que optaram pela continuidade dos cuidados preventivos e 

suspensão das atividades foram a ASSC representada pelo presidente Fabrício Gleidson de Assis Silva, 

ASSPE representada pela presidente Ana Lúcia Pereira da Silva e a ASAMPE representada pelo presidente 

Edilson Matias do Nascimento, ficando firmado e comprovado a decisão dos filiados pela assinatura e 

promulgação deste documento as respectivas associações. 

Qualquer dúvida e esclarecimento estamos à disposição. Solicitamos a gentileza de entrar 

em contato através do e-mail: contato@fpeds.org.br. 

 

 

  

_______________________________________ _____ __________________________________ 
Ana Lúcia Pereira da Silva Edilson Matias do Nascimento 
Presidenta da ASSPE Presidente da ASAMPE 
 
 
 

 
_______________________________________ _______________________________________ 
Fabrício Gleidson de Assis Silva Adalberto Antônio Ferreira 
Presidente da ASSC Presidente da FPEDS 
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