
SÁBADO
30 DE MAIO DE 2020

OBJETO:  fornec imento de mater iais  médicos  e equipamentos de proteção
individual  EPI de uso humano, (luva ci rúrgica, termômet ro clínico,  máscara
respiratória e outros), para enfrentamento ao COVID-19, para abastecimento
das  Uni dades  da Rede  Munic ipa l  de  Saúde e Sec retar ia  Munic ipa l  de
Desenvolvimento Social,  Trabalho e Habitação. O Pregoeiro, no uso de suas
atribuições legais, torna público e para conhecimento das lic itantes e de quem
mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia
na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 10/06/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais .gov.br.  Informa ainda, que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado
com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/
1993.Uberlândia, 29 de maio de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.PREGOEIRO

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 295/2020

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 

alguns telefones fixos da localidade de Uberlândia - MG tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 16/05/2020 das 09h02 às 21h00. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

FUTSAL E O 
DESRESPEITO 
AO ESPORTE 

Se o Futebol Mundial vive uma das maiores crises 
da sua trajetória por conta da pandemia que estamos 
vivendo, imagine o Futsal?

A redução dos salários do futebol em grandes clu-
bes chegou a 70%, técnicos, professores de educação 
física, fisioterapeutas e dirigentes no mundo todo foram 
afetados.

No Futsal não é diferente, com as dificuldades antes 
mesmo da pandemia de patrocinadores, parceiros e re-
conhecimento, imagina agora nesse momento em que 
estamos vivendo?

O Futsal além de não ser olímpico, é praticado em 
ambientes fechados, esporte de muito contato, com jo-
gos de ginásios cheios, ou seja, vai na contramão do 
que é exigido pela OMS e seguimentos de saúde.

No Brasil, o futsal e as incertezas são muito piores 
do que estamos vendo, são diversos profissionais e 
atletas e sonhos e federações e problemas diante de 
tal momento.

Segundo José Raimundo de Carvalho, Presidente 
da Federação Mineira de Futebol de Salão de Minas 
Gerais, o prejuízo à modalidade é inestimável, são mais 
1200 atletas em todo o estado sem competir, mais de 
120 profissionais diretos das equipes, cerca de 150 ár-
bitros que estão impedidos de apitar, com um agravan-
te: alguns árbitros são de dedicação exclusiva.

Perguntei a ele sobre algum subsídio da Confedera-
ção Brasileira de Futebol de Salão, ele disse que assim 
como as Federações depende dos seus filiados, a Con-
federação depende das federações para recursos etc.

Estamos falando de mais de 50 mil atletas da base 
ao adulto, de quase 20 mil árbitros, 10 mil professores 
e técnicos e gente à frente, parados sem qualquer luz 
diante toda essa situação.

Questionei sobre possível data para retorno, ele 
lembrou que tudo isso dependerá muito dos órgãos sa-
nitários de cada cidade, e que o tempo dirá qual é a 
melhor solução.

É vergonhoso como no Brasil os governos desco-
nhecem não somente o futsal, mas o esporte em si, a 
modalidade além de esquecida e sem respaldo, não se 
vê nada dos governantes em prol dos atletas amadores 
que vivem do mesmo.

O Futsal é a resposta na formação dos grandes clu-
bes do mundo, aliás todos os jovens atletas no Brasil e 
no mundo, os mais valiosos atletas, vieram do reducio-
nismo proporcionado do futsal. E com certeza, os gran-
des do Brasil, quando forem fazerem cortes, excluirão 
primeiro os da modalidade.

Imagine os donos de quadra, que estão nesse mo-
mento fechados, sem qualquer amparo, pessoas e fa-
mílias que dependiam de alugueis e torneios pra vive-
rem.

Na Liga Nacional, o estrago deve ser gigantesco, 
imaginem atletas que eram considerados profissionais 
ganhando dois, três, quatro mil reais e tiveram seus 
contratos cancelados e suas famílias arrasadas, muitos 
desses clubes dependem de patrocínio, muitos desses 
patrocínios vivem de consumo, muito de tudo isso tem 
um atleta, um técnico, uma arbitro, uma família.

É lamentável no Brasil a politização da pandemia e 
as pouquíssimas respostas ao desporto no geral, es-
queceram que o esporte é saúde, que por trás do es-
porte há pessoas.

O Futsal merece respeito, árbitros, técnicos, atletas, 
quadras, famílias, gols, não são apenas entretenimen-
to, são humanos.

Paixão Futebol.

Paixão Futebol

Luizinho Lopes: o mentor  
da recuperação do Verdão
 | TÉCNICO ASSUMIU TIME EM MEIO À CRISE E ELEVOU O DESEMPENHO DA EQUIPE 

 � IGOR MARTINS

Luizinho Lopes é um 
dos grandes responsá-
veis pelo sucesso do 

Uberlândia Esporte Clube na 
temporada de 2020. O técnico 
assumiu o comando do clube 
quase na metade da primeira 
fase do campeonato mineiro, 
após a demissão de Felipe 
Surian do Verdão. Com a 
chegada do treinador, o UEC 
subiu de nível, conquistou 
resultados importantes, eli-
minando qualquer chance 
de rebaixamento com duas 
rodadas de antecedência e 
com grandes chances de se 
classificar para a série D e 
para a Copa do Brasil.

Em entrevista à reporta-
gem, Lopes falou sobre o que 
mudou com a sua chegada ao 
Ninho do Periquito e o que se 
pode esperar com a possível 
retomada do futebol em Minas 
Gerais. No dia 10 de junho, a 
Federação Mineira de Futebol 
(FMF) fará uma reunião com 
a Secretaria de Saúde (SES-
MG) para discutir a possível 
volta do Mineiro.

A melhora no desempenho 
do UEC, na visão do próprio 
treinador, passou muito pelo 
bom trabalho realizado pela 
comissão técnica e também 
pelo elenco montado por 
Felipe Surian para a disputa 
do estadual. Segundo ele, 
apesar do elenco ter uma 
faixa etária elevada, o con-
dicionamento físico é alto, 
o que fez com que Luizinho 
tivesse mais tranquilidade 
para adequar seu estilo de 
jogo utilizando os atletas que 
quisesse.

“Encontrei uma equipe 
sem lesões e assim perdurou 
por todo o período em que 
estive no comando do Uber-
lândia. A comissão técnica 
nos deu todo o suporte para 
que a gente pudesse realizar 

um bom trabalho. O elenco 
montado é um elenco de 
qualidade, e isso nos deu a 
possibilidade de colocarmos 
as coisas nos trilhos e os re-
sultados apareceram”, disse.

Quando Luizinho assumiu 
o Verdão, o time estava na 
10ª colocação com apenas 
um ponto conquistado, sem 
ter marcado nenhum gol em 
três rodadas. Atualmente, o 
Uberlândia está na 7ª coloca-
ção, com 11 pontos em nove 
partidas. Em cinco jogos pelo 
UEC, o comandante conquis-
tou três vitórias em jogos con-
tra as equipes do Coimbra, 
Tupynambás e URT, além de 
um empate fora de casa con-
tra o Boa Esporte e apenas 
uma derrota para o Cruzeiro 
no Mineirão.

Lopes revelou ainda que 
mesmo antes de ser con-
tratado, assistiu ao jogo do 
Uberlândia contra o Atlético-
MG pela primeira rodada do 
Campeonato Mineiro. “Achei 
um jogo muito interessante, a 
equipe se portou muito bem. 
Quando o convite chegou, 
semanas depois, fui obser-
var e analisar outros jogos e 
obviamente percebi que pre-
cisava fazer alguns ajustes, 
mas sobretudo potencializar 
o que a equipe apresentava 
de bom”, afirmou.

 � PANDEMIA

A pandemia do novo coro-
navírus fez com que o Campe-
onato Mineiro fosse suspenso 
por tempo indeterminado. O 
fato, para Luizinho, preocupa 
com relação a uma possível 
retomada, justamente pelo 
momento de crescimento que 
o Uberlândia vivia momentos 
antes da paralisação. “A gen-
te não sabe como as coisas 
vão retornar. Mesmo com 
todas as indefinições, temos 
que trabalhar e retomar o foco 
que estávamos tendo dentro 

das condições que estávamos 
jogando”, disse o treinador.

O técnico disse também 
que manteve contato com 
os atletas nos dias iniciais 
após a paralisação do cam-
peonato. Luizinho conta que, 
naquele momento, no início 
de abril, várias análises dos 
jogos do Uberlândia estavam 
sendo feitas com o objetivo 
de não perder a conexão 
entre jogadores e comissão 
técnica. Com o isolamento 
social, entretanto, a interação 
diminuiu, mas garante que os 
monitoramentos continuaram 
sendo feitos normalmente.

“Esse trabalho é muito 
importante porque, assim que 
tivermos uma data do retorno, 
teremos uma programação 
com maior monitoramento 
visando que se reapresentem 
em uma boa condição para 
adiantarmos os processos”, 
disse.

Em termos táticos, a co-
missão técnica ficou de stan-
dby e tem preparado mate-
riais para a possível volta do 
futebol. “Preparei algo bem 
didático do nosso modelo de 
jogo, conjugando a teoria com 
as ações realizadas na reali-

dade do jogo. É um material 
bem extenso para assim que 
definirmos a volta, mesmo à 
distância, retomarmos essa 
interação para relembrar as 
nossas ideias”, explicou o 
treinador do Uberlândia Es-
porte Clube.

Luizinho também comen-
tou sobre o fato de alguns 
clubes mineiros já terem reto-
mado os treinamentos, como 
são os casos de Atlético-MG, 
Cruzeiro e América-MG. Para 
ele, clubes de menor orça-
mento terão mais dificuldades 
de estarem 100% quando o 
estadual voltar, já que grande 
parte deles não conseguirá 
treinar enquanto as situações 
financeiras e resolução de 
contratos não estiverem bem 
definidas.

“Clubes como estes têm 
calendário anual, contratos 
longos com atletas e comis-
são, maior estrutura e saúde 
financeira que os menores. 
No caso do UEC, as dificul-
dades aumentam por não 
termos calendário no segundo 
semestre. A dificuldade pra 
gente será maior, porque ain-
da não existe data oficial para 
o retorno dos jogos”, finalizou.

EXCLUSIVO
ARQUIVO PESSOAL

Treinador 
conquistou 3 
vitórias em 5 
partidas pelo UEC


