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SEST SENAT
Torna pública a abertura de processo seletivo para a contrata-
ção de Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para PCD – 
código 649/20) para atuar em Uberlândia/MG. Salário: R$ 
1.527,38 mais benefícios.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação docu-
mental, avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e 
discursiva) e entrevista.
Inscrições e mais informações no link: 
https://www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco, código nº 
649/20.

EDITAL CONVENÇÃO VIRTUAL
O Partido Social Democrático – PSD de Uberlândia/MG, através de seu Presidente, 
convoca todos os seus convencionais, com fundamento nos Artigos 16, 20, e 45 de seu 
Estatuto e com base nas Resoluções - TSE nº 23.623/20 e 23.609/19 para participarem da 
Convenção a realizar-se às 10h, no dia 05/09/2020.
A forma de acesso será feita via plataforma ZOOM para deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 
a) Escolha dos candidatos que concorrerão às eleições municipais majoritárias e/ou 
proporcionais a serem realizadas no próximo dia 15 (quinze) de novembro de 2020; 
b) Definições se serão realizadas coligações para as eleições majoritárias; 
c) Definição dos números com que concorrerão os candidatos;
d) outros assuntos de interesses partidário.

O link de acesso pode ser obtido pelo WhatsApp (34) 99152-6010
Uberlândia 29 de agosto de 2020.

Partido Social Democrático – PSD de Uberlândia/MG

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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29 DE AGOSTO DE 2020

Seleção sub-15 de skate é 
convocada, iniciativa inédita
 | EQUIPE REÚNE 15 ATLETAS, QUE SERÃO MONITORADOS PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE

 � AGÊNCIA BRASIL

O skate é um esporte 
no qual crianças, ad-
olescentes e adultos 

dividem as mesmas pistas e 
competem lado a lado. Não à 
toa, a seleção brasileira reúne 
de Letícia Bufoni (27 anos) e 
Pedro Barros (25) a Isadora Pa-
checo (15) e Rayssa Leal (12). 
Até por isso, a convocação de 
uma seleção sub-15 da modali-
dade chama atenção. Segundo 
a Confederação Brasileira de 
Skate (CBSk), o projeto é in-
édito no mundo.

“Na verdade, não existe a 
categoria internacionalmente. 
Criamos o critério do sub-15, 
muito mais por entender que 
é quem podemos ajudar mais 
nesse momento de crescimen-
to e evolução do skate. Acho 
que saímos na frente, sem 
dúvidas”, diz o presidente da 
entidade, Eduardo Musa.

Em julho, o dirigente co-
mentou sobre a tendência de 
se categorizar as competições 
de skate após a estreia olímpi-
ca da modalidade, nos Jogos 
de Tóquio (Japão), em 2021: 
“Acho que isso vai aconte-
cer, mas é muito mais pelas 
gerações que vêm com essa 
cabeça [de ser skatista de 
competição], e é natural que 
aconteça, porque o skate está 
ganhando um ambiente com-
petitivo. A grande maioria dos 
que você vê na seleção, talvez 
100%, não começaram no 

skate para competir, mas por 
diversão”.

Segundo a confederação, 
os convocados para a seleção 
sub-15 terão suporte médico, 
fisioterápico e psicológico. 
“A diferença do trabalho com 
crianças é que temos que 
ajustar as intervenções à fase 
de desenvolvimento delas. 
Isso envolve a escolha dos 
objetivos e a linguagem. Além 
disso, a psicologia do esporte 
com crianças envolve uma in-
tervenção direta com os pais”, 
diz a psicóloga da entidade, 
Juliane Fechio.

“Ter um trabalho [psicológi-
co] de base é muito positivo, 
pois, ao mesmo tempo em que 
as crianças poderão evolu-
ir como atletas, poderemos 
começar desde cedo a desen-
volver habilidades importantes 
para o sucesso esportivo e 
preservar o prazer pela mo-
dalidade. Para uma criança se 
manter no esporte e chegar 
a um alto desempenho, ela 
precisa se divertir”, completa 
Juliane.

A seleção sub-15 abarca os 
dois estilos olímpicas do skate: 
street (praticado em obstáculos 
de rua, como escadarias ou 
corrimões) e park (cuja pista 
tem um formato similar a de 
uma piscina, com paredes e 
elementos de rua), com oito 
vagas por estilo, sendo quatro 
no masculino e quatro no fem-
inino. A primeira convocação, 
divulgada na última quinta 
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(27) à noite, tem 15 atletas. O 
catarinense Kalani Konig, de 
11 anos, integra as equipes de 
street e park.

Conforme a CBSk, as duas 
primeiras vagas de cada ver-
tente são dos melhores coloca-
dos nos rankings do circuito na-
cional, com idade até 15 anos 
(completados no ano corrente) 
e que não integrem a seleção 
principal. A terceira leva em 
conta os rankings brasileiros 
amador/feminino 1 e iniciante/
feminino 2. Já a quarta e última 
vaga será decidida por índice 
técnico.

Os estilos terão consul-
tores técnicos diferentes. No 
park, o nome escolhido foi o 
de Allan Mesquita, skatista 
que dá nome à pista pública 
da cidade de Cabo Frio (RJ), 
onde nasceu. “Fiz bacharelado 
em Educação Física, então 

tenho toda uma bagagem de 
periodizar o atleta. Já venho 
trabalhando com aulas para a 
base, com a criançada. Vai ter 
que ser um comprometimento 
de todos, uma soma de forças. 
Durante esses 28 anos que 
ando de skate, me senti como 
se estivesse pisado no skate 
pela primeira vez”, afirma.

Já no street, o consultor 
será o também skatista Fábio 
Castilho. “Faço esse trabalho 
com a molecada há muito tem-
po. Então, nada mais é do que 
pegar toda a nossa bagagem, 
adquirida nesses anos de muito 
suor e dificuldade de se manter 
no skate e passar isso de uma 
forma suave. Não exigir muito 
nesse sentido de competição, 
mas trabalhar e desenvolver o 
potencial no máximo que a gen-
te puder de cada um”, conclui.
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