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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar 
obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonino Martins da Silva, 
situada à Avenida Central, S/N – Distrito de Martinésia, em Uberlândia/MG. Tendo em 
vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos 
Envelopes das propostas e documentação será no dia  22/05/2020, às 13:00 horas, na 
Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa 
Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados 
somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço 
eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: https://tinyurl.com/thg9555.  Uberlân-
dia/MG, 17 de abril de 2020. TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal 
de Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE NOVA DATA LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 130/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar 
obra de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Tubalina, situada à 
Avenida Carlos Gomes, nº. 54, Bairro Tubalina, em Uberlândia/MG. Tendo em vista que 
houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos Envelopes 
das propostas e documentação será no dia  13/05/2020, às 13:00 horas, na Galeria Ido 
Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, 
Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente 
no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico 
https://goo.gl/ho2JED, acesso online: https://tinyurl.com/t78llze. Uberlândia/MG, 14 de 
abril de 2020. TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária Municipal de Educação. 
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 114/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar 
obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Domingas Camin, situada 
à Avenida do Comércio, S/N – Distrito de Miraporanga, em Uberlândia/MG. Tendo em 
vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos 
Envelopes das propostas e documentação será no dia  06/05/2020, às 13:00 horas, na 
Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa 
Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital estão disponibilizados 
no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico 
https://goo.gl/ho2JED, acesso online: http://bit.ly/387t7cY. Uberlândia/MG, 17 de abril 
de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária Municipal de Educação. 
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 115/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar a 
obra de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil do Bairro Guarani, situada na 
Rua da Polca, nº. 581, Bairro Guarani, em Uberlândia/MG. Tendo em vista que houve 
a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos Envelopes das 
propostas e documentação será no dia  27/05/2020, às 13:00 horas, na Galeria Ido 
Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, 
Uberlândia/MG.s documentos que integram o edital serão disponibilizados somente no 
site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico 
https://goo.gl/ho2JED, acesso online: https://tinyurl.com/v2ajuqw. Uberlândia/MG, 17 
de abril de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária Municipal de 
Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 118/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar a 
obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastiana Silveira Pinto, 
situada à Rua Antônio Bernardes da Costa, nº. 161, Bairro Aurora, em Uberlândia/MG. 
Tendo em vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para 
entrega dos Envelopes das propostas e documentação será no dia  08/05/2020, às 
13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 
600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão 
disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e 
no endereço eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: http://bit.ly/33EuUD2. 
Uberlândia/MG, 17 de abril de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária 
Municipal de Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário 
Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 117/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar a 
obra de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil São Francisco de Assis, 
situada na Praça São Francisco de Paula, s/nº, Bairro Tubalina, em Uberlândia/MG. 
Tendo em vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para 
entrega dos Envelopes das propostas e documentação será no dia  20/05/2020, às 
13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 
600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital estão 
disponibilizados no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no 
endereço eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: https://tinyurl.com/wr6nj29.
Uberlândia/MG, 17 de abril de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária 
Municipal de Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário 
Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 120/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”
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SAULO MINEIRO - PRATAS DA CASA

Ontem fizemos uma live onde todas as pessoas tive-
ram o prazer de conhecer uma história de superação. Um 
prata da casa que deu certo, com certeza a cidade precisa 
conhecer. 

Saulo Rodrigues da Silva, conhecido como Saulo Mi-
neiro, filho do senhor Elias Lima e da dona Raimunda Ro-
drigues, garoto de 22 anos, morador do bairro Shopping 
Park. O atleta de futsal, o atleta do campo, garoto sonha-
dor, hoje jogador do Voltaço, do Volta Redonda do Rio de 
Janeiro, foram 6 anos na base do Uberlândia Esporte, 2 
anos no profissional.

Saulim, como é chamado pelos amigos, é filho de 
Uberlândia. Atleta que poucos na cidade conhece, jogador 
que no último jogo do Carioca entre Flamengo x Volta Re-
donda empatou o jogo para o Voltaço e explodiu de alegria 
como um dos poucos jogadores uberlandeses que fizeram 
gol no Maracanã e em cima do Flamengo. Já foi treinado 
pelos grandes nomes da base do Uberlândia, como Dejar, 
Zecão, grande Zecão, Derlan, Erick, Carlão e no profissio-
nal Professor Catanoce.

Saulim, como todo garoto apaixonado por futebol, teve 
seu momento mais difícil aos 17 anos, quando descobriu 
um doença no coração, foi detectado com a pré excitação, 
operado, fez seu cateterismo e recebeu dos médicos o 
que nenhum atleta gostaria de ouvir: “VOCÊ NÃO PODE-
RÁ MAIS JOGAR FUTEBOL”.

Saulo parou por um ano, logo voltou ao Amador, atleta 
do Tabajaras/C&A construtora, Saulo estava em uma par-
tida e o diretor do Uberlândia Esporte estava lá, segundo 
Saulo, o Fabrício foi ver outro jogador, mas pela surpresa 
em campo o convidou a voltar aos gramados. 

Saulim já tinha seu pré destino a sorte nas mãos de 
Deus. Quando o mesmo volta, em uma partida entre Uber-
lândia Esporte e Tupi, lá estava ele entrando no segundo 
tempo e resolvendo a vida do Verdão. Saiu do Uberlândia 
Esporte, foi jogar ao Tupi, que foi jogar ao Crac de Catalão 
que em um jogo treino entre Tupi e Volta Redonda apare-
ceu bem até o contrato de hoje.

Já faz 1 ano no Rio de Janeiro, mas de anos de insis-
tência, Saulo é o retrato do futebol brasileiro e das oportu-
nidades daqueles que não desistem.

Quantas portas fechadas, quantos nãos nas mãos. 
Mas, enfim uma história de sucesso.

A cidade vai conhecendo os filhos de casa, a sorte do 
futebol e a insistência dos vencedores. 

Parabéns grande Saulim!

Paixão Futebol

DIVULGAÇÃO

Uberlandenses se adaptam 
com exercícios em casa
 | ISOLAMENTO SOCIAL E ACADEMIAS FECHADAS ESTÃO EXIGINDO NOVOS HÁBITOS

 � IGOR MARTINS

Academias fechadas 
e a necessidade de 
evitar contato com 

pessoas nas ruas. Esta é a 
realidade que a população 
global tem encarado desde 
o surto do novo coronavírus. 
Se por um lado, especialistas 
afirmam que é importante 
continuar tendo uma vida 
saudável para ajudar no com-
bate à Covid-19, por outros 
muitos cidadãos ficaram sem 
ou com poucas alternativas 
para seguirem se exercitando 
até a vida voltar ao normal.

Desde o dia 22 de março, 
quando a Prefeitura de Uber-
lândia decretou situação de 
emergência e anunciou um 
pacote de medidas que au-
mentaram as restrições para 
isolamento e prevenção do 
vírus, os centros de treina-
mento e escolas fecharam 
as portas. Além de todos 
os prejuízos causados pela 
enfermidade, quem também 
sofre com a nova rotina são 
os alunos, que têm tentado 
adaptar seus treinamentos, 
seja na sala de casa ou nas 
ruas, isoladamente.

Musculação, lutas, cros-
sfit, futebol. Frederico Paiva 
sempre foi um grande adepto 
dos esportes. Mesmo com a 
pandemia, o uberlandense 
não abriu mão dos exercí-
cios físicos e tem buscado 
exercícios ao ar livre e até 
mesmo atividades dentro de 
seu apartamento.

Mesmo sem anilhas e pe-
sos, o profissional de marke-
ting digital disse que o fato 
de a maioria da população 
não possuir equipamentos 
apropriados para treinos 
não representa um grande 
problema. “Tem vários exer-
cícios que a gente faz com o 
peso do corpo e que surte o 
mesmo efeito, dá o mesmo 
resultado. A gente ainda 
pode improvisar, pegando 
sacos de arroz, garrafas 
cheias de água e usar como 
pesos. Funciona muito bem”, 
explicou.

 � IMPROVISAÇÃO

Victoria Sorna também 
precisou adaptar sua rotina 
para continuar se exercitando 
durante a pandemia. Antes 
de tudo isso acontecer, ela 
frequentava a academia qua-
tro vezes por semana e fazia 
musculação acompanhada de 
um personal trainer, além de 
correr cinco quilômetros nos 
finais de semana.

Com a necessidade do 
isolamento social, a empreen-
dedora de 23 anos passou a 
realizar treinos em casa usan-
do objetos comuns e de fácil 
acesso, como garrafas com 
água, cordas e equipamentos 
de treinamento funcional. Im-
pedida de correr em parques 
e com receio de ir às ruas, 
ela acredita que todos podem 
buscar alternativas que se en-
caixem nas possibilidades de 
cada um para treinar em casa.

“Existem muitos perfis e 
canais nas redes sociais com 
vídeos de treinos variados 
que podem ser feitos na sala, 
no quarto, na garagem ou 
em uma área aberta, como 
um quintal. Também é legal 
tentar criar seus próprios 
equipamentos. Uma toalha, 
por exemplo, podemos usar 
para fazer abdominais. Um 
cabo de vassoura com saco-
las penduradas nas laterais 
com sacos de arroz pode virar 

uma barra”, explicou a uber-
landense, que revelou que im-
provisou galões de amaciante 
com pedras para agregar em 
seus treinamentos.

O maior desafio para ela 
é vencer a procrastinação e o 
conformismo. “Não podemos 
procrastinar a saúde física e 
mental. Fazer exercícios físi-
cos contribui para afastar do-
enças como a depressão e o 
estresse. Não podemos ficar 
apáticos e conformados com 
a situação social, precisamos 
fazer nossa parte para o bem 
dos outros e para o nosso pró-
prio bem, e isso inclui cuidar 
da própria saúde”, finalizou.

 � XÔ, PREGUIÇA!

A tentativa de manter uma 
rotina de exercícios também 
faz parte da realidade de 
Andyeine Pereira de Freitas. 
Frequentadora de academia 
e praticante de yoga, ela viu 
uma possibilidade de continu-
ar se exercitando juntamente 
com sua família pelo menos 
duas vezes por semana, 
incluindo seus pais, irmã e 
namorado.

Assim como Fred e Vic-
toria, Andyeine contou que 
improvisou vários objetos 
como equipamentos de treino, 
incluindo sacos de arroz para 
utilizar como peso. Segundo 
ela, o maior obstáculo do 

atual momento para quem 
gosta de se exercitar, é a 
preguiça. “Essa é a parte mais 
complicada. Eu estou trabalho 
normal e às vezes chego em 
casa cansada. Dentro de casa 
tem muitas distrações, mas 
eu sempre tento manter o 
foco. Tenho procurado fazer 
treinos diferentes para me 
estimular. Coloco uma música 
animada, faço as coisas que 
gosto e tento pensar que é um 
dia normal”, disse.

A administradora de em-
presas falou ainda que, di-
ferentemente de sua rotina 
normal, as novas atividades 
as quais ela tem buscado têm 
gerado um resultado bastante 
positivo no aspecto físico e 
mental. O momento pandêmi-
co, inclusive, fez com que ela 
repensasse práticas inéditas 
e quer levar algumas delas 
para o seu dia a dia.

“Eu comecei a fazer muita 
coisa que eu não fazia antes. 
A gente tem determinado na 
cabeça os exercícios que nos 
dão resultados, mas como a 
gente tem que se virar com o 
que tem, comecei a fazer ati-
vidades que eu jamais faria na 
academia e mudei a maneira 
de enxergar algumas coisas. 
Um exemplo disso é pular 
corda, eu não fazia e estou 
adorando”, contou a uberlan-
dense de 30 anos.

ROTINA

ARQUIVO PESSOAL

Praticante de yoga continua 
se exercitando em casa


