
SEXTA-FEIRA
17 DE ABRIL DE 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO,  por  meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação
supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (boné, camiseta, corda de algodão,
protetor solar e outros), em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
05/05/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 15
de abril de 2020.IRACEMA BARBOSA MARQUES.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 201/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR LOTE"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 197/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO MENSAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: prestação de serviços de limpeza,
com fornecimento de material, visando à obtenção de adequadas condições de
salubridade e higiene nas dependências do Terminal Dona Zulmira, com a disponibilização
de mão de obra qualificada, produtos de higienização e equipamentos de limpeza,
para as áreas internas e externas das instalações utilizadas no prédio localizado à
Avenida Aspirante Mega com Avenida José Fonseca e Silva. Será facultativa as
licitantes a visita para conhecimento da prestação dos serviços e esclarecimentos
de dúvidas, que poderá ocorrer até o dia 04/05/2020, conforme descrição anexo do
edital. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as  09:00_horas do dia  06/05/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais .gov.br.Uber lândia,  15 abri l de 2020.DIVONEI
GONÇALVES DOS SANTOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES
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DE BOULANGER A RENATO BATISTA NA LUF

Criada em setembro de 1943 para organizar o futebol 
amador de Uberlândia, a Liga Uberlandense de Futebol 
teve 18 presidentes em todos esses anos. Boulanger Fon-
seca e Silva, que também foi presidente do Uberlândia 
Esporte Clube, assumiu o posto como o primeiro presi-
dente da entidade.

O Campeonato Amador, comandado pela LUF, é re-
conhecido por todo o Brasil como um dos mais organiza-
dos do país e completa, neste ano, 77 anos de história. A 
temporada 2020 nem começou, apesar da programação 
antecipada para os vários campeonatos que a entidade 
promove anualmente. O momento apreensivo por que 
passa a humanidade é o responsável pela triste situação 
mundial.

A programação de campeonatos da Liga Uberlanden-
se de Futebol para 2020 foi feita em novembro do ano 
passado, antes mesmo do tradicional período de recesso. 
São (ou seriam) as mesmas competições de 2019 e até 
de anos anteriores, mas a situação para este ano muda 
completamente e, certamente, será toda repensada pela 
entidade e filiados.

Na coluna de hoje, homenageamos todos os ex-presi-
dentes, cada um deixando sua folha de serviços presta-
dos à entidade e ao futebol amador da cidade. Além da 
relação dos eleitos, o radialista e escritor Odival Antônio 
Ferreira ocupou a presidência na administração de Ézio 
Gonçalves do Reis, que solicitou afastamento do cargo. 
Outro que também foi presidente foi Osmar Donizette da 
Silva (Zangão), que substituiu David Thomaz Neto, licen-
ciado para concorrer ao cargo de vereador nas eleições 
municipais.

Na foto, o atual presidente Renato Batista dos Santos, 
que cumpre o segundo mandato.

CONHEÇA TODOS OS EX-PRESIDENTES DA LUF

Boulanger Fonseca e Silva (1943 a 1945)
Virgilio Mineiro (1946 a 1955)
Ataliba Moreira (1956 a 1957)
Wellington Borges (1958 a 1959)
João Francisco de Lima (1960)
João Escócia Carvalho (1961)
João Francisco de Lima (1962)
Edson Pereira Gomes (1963)
Pedro Carneiro de Albuquerque (1964 a 1973)
Ézio Gonçalves dos Reis (1974 a 1976)
Pedro Carneiro de Albuquerque (1977 a 1978)
Ézio Gonçalves dos Reis (1979)
Luiz Antônio Carrijo (1980 a 1986)
Ézio Gonçalves dos Reis (1987 a 1988)
Luiz Gonzaga da Cunha (1989 a 1994)
Norberto Carneiro Póvoa (1995 a 1996)
David Thomaz Neto (1997 a 2012)
Renato Batista dos Santos (2013 a 2020)
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COB faz acompanhamento 
NUTRICIONAL COM ATLETAS
 | FOCO DO COMITÊ É DIMINUIR O IMPACTO DA QUARENTENA NA ALIMENTAÇÃO 

  AGÊNCIA BRASIL

O Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB) conti-
nua de olho nos seus 

atletas. Mesmo em perío-
do de quarentena, devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19), o Time Brasil 
precisa se cuidar. Com a 
impossibilidade de realização 
de atividades em Centros de 
Treinamento (CTs), acade-
mias, ginásios e quadras, a 
solução foi criar uma rotina 
de treinamento adaptada. 
Porém, não é só o exercício 
que precisa mudar.

O isolamento também 
dificulta o controle da ali-
mentação dos atletas. Ruan 
Santos, nutricionista do COB, 
explica a importância de um 
acompanhamento específico 
durante a quarentena. 

“O COB já oferecia um 
importante acompanhamento 
multidisciplinar antes do início 
da pandemia. No caso da 
parte nutricional eram reali-
zadas ações periódicas, tais 
como assistência presencial e 
orientações remotas. Quando 
a rotina de treinamentos e o 
calendário de competições 
foram suspensos ou modifica-
dos, buscou-se estreitar ainda 
mais a comunicação com 
atletas e as comissões técni-
cas para minimizar o impacto 
em suas rotinas, visando o 
bem-estar de cada um e a 
manutenção da performance 
esportiva”.          

Assim que o isolamento 
social foi recomendado, o 
COB teve que lidar com a 
incerteza do que viria pela 
frente. 

“Quando o cenário espor-
tivo começou a se modificar 
devido à pandemia, uma 
projeção de incertezas foi 
estabelecida, o que afetou 
diretamente a periodização 
nutricional constituída com 
alguns atletas. As mudan-
ças de estratégias adotadas 
estão voltadas ao bem-estar 
destes atletas, isto é, con-
trole de peso, modulação da 
ansiedade e otimização do 
sono com a contribuição da 
alimentação, atrelado ao su-
porte multidisciplinar”, detalha 
o nutricionista.

Ruan Santos trabalha em 
dois cenários diferentes. No 
primeiro, precisa acompanhar 
os atletas que estão no Brasil. 
No segundo, os que vivem 
no exterior. Ele aponta dife-
renças claras entre as duas 
situações.

“No início da pandemia 
alguns locais realizaram uma 
quarenta um pouco mais 
rígida, levando à escassez 
de determinados alimentos 
importantes na rotina nutricio-
nal do atleta, tais como frutas 
e hortaliças. Em adição, a 
oferta de certos alimentos no 
exterior é diferente, tornando 
necessária a adaptação no 
cardápio, de acordo com 
as particularidades de cada 
local. Temos diversos atletas 

que já retornaram ao Brasil, 
enquanto outros continuam 
no exterior. Porém, indepen-
dentemente do país em que 
estiverem, todos aqueles que 
já fazem acompanhamento 
nutricional conosco ou soli-
citam suporte estão sendo 
assistidos periodicamente”.

O trabalho do COB é di-
recionado a atletas de ponta, 
que têm suporte de profis-
sionais. Contudo, nem todo 
mundo que pratica atividade 
física possui acompanhamen-
to específico, e essa situação 
acaba sendo um terreno fértil 
para a disseminação de no-
tícias falsas pela internet, as 
chamadas fake news. Ruan 
Santos alerta para o perigo 
das receitas milagrosas que 
prometem imunidade e au-
mento de desempenho.

“Nossa recomendação é 
sempre procurar a informação 
em fontes confiáveis ou a 

orientação de profissionais. 
Recentemente, o COB ela-
borou e disponibilizou à toda 
comunidade esportiva uma 
cartilha contendo informações 
de cunho multidisciplinar. 
Além disso, no caso da nutri-
ção, o Conselho Federal de 
Nutricionistas vem emitindo 
pareceres constantes sobre 
a alimentação neste período 
de quarentena. É muito impor-
tante o cuidado com alimen-
tos, fórmulas e suplementos 
considerados milagrosos, que 
prometem imunidade, “detox” 
e incremento de performance, 
por exemplo”, alerta o nutri-
cionista. 

Conseguir manter a ativi-
dade física durante a pande-
mia de coronavírus com uma 
dieta equilibrada pode ajudar 
a passar pelo período com a 
saúde em dia, porém não dá 
pra confiar em tudo o que se 
encontra pela frente.

CUIDADOS

BASQUETE

Equipe do Bauru Basket desiste de disputar o NBB
  AGÊNCIA BRASIL

O Bauru Basket anunciou 
na quarta (15) que desistiu da 
disputa da atual temporada do 
Novo Basquete Brasil (NBB) 
em razão do atual momento 
de incerteza causado pela 
pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19).

Em nota, o presidente do 
Bauru Basket, André Goda, 
afirmou: “Todos estão pas-
sando por um momento muito 
difícil tanto do ponto de vista 
de saúde quanto financeiro. 
Diante deste cenário, opta-
mos por adotar uma condu-
ção proativa, ponderada e 
responsável. Assim, o Bauru 
Basket decide, já alinhado 
com a direção da LNB, com 
o elenco e comissão técni-
ca, em não mais aguardar a 
sequência do NBB (…) Na 
velocidade em que as coisas 
estão indo, o melhor a se fa-
zer agora é nos preservamos 
e nos planejarmos para o 
futuro em segurança e com 
equilíbrio financeiro”.

Segundo o presidente 

interino da Liga Nacional de 
Basquete (LNB), Nilo Guima-
rães: “É preciso se solidarizar 
com Bauru pela responsabili-
dade com os parceiros e com 
a cidade, além da honestida-
de com todos os clubes do 
NBB, por tomar uma decisão 
tão difícil como essa. Mais do 
que tentar buscar soluções 
para a continuação desta tem-
porada, todos nós já estamos 
tentando antever os desafios 
que teremos para o próximo 
campeonato. Nesse sentido, 
a diretoria do Bauru Basket 
tem total direito de trabalhar 
pelo futuro da equipe”.

Segundo a LNB, entidade 
que organiza o NBB, “há apro-
ximadamente três semanas, 
os clubes do NBB decidiram, 
de forma unânime, que a 
temporada 2019/2020 seguirá 
partindo automaticamente 
para os playoffs. O time de 
Bauru encerrou a fase de 
classificação na 12ª coloca-
ção, sendo a última equipe 
que avançou para a próxima 
etapa da competição”.

VICTOR LIRA/BAURU BASKET

RAFAEL BELLO/COB


