
ESPORTE | 9

GRANDE LEILÃO (on-line)

DATA:10 /09/2020 (quinta-feira), ás 15:00 horas
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• APROXIMADAMENTE 30.000 KILOS
  DE MATERIAIS (RECICLÁVEIS).

5% DE COMISSÃO P/ O LEILOEIRO + DESPESA ADMINISTRATIVA

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,

autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará

realizar licitação supramencionada - objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA

OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

LIMPEZA E HIGIENE, EM ATENDIMENTO À FUTEL. A sessão pública na Internet para

recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 21 de setembro de

2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 02 de setembro

de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 044 /2020.
TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM".

OBJETO: Aquisição de equipamentos médicos.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes 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 28/09/2020, 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, 03
de setembro de 2020.DANIEL DE ALMEIDA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 027/2020

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
04 DE SETEMBRO DE 2020

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

HOMENAGEM 
AO EDUCADOR 
FISICO

Estamos no mês de setem-
bro. E logo no primeiro dia do 
mês, no Brasil, comemora-se o 
Dia do Educador Físico. É o dia 
do profissional que promove a 
saúde e a qualidade de vida da 
população – o educador físico. 
A data foi escolhida por ser 
a mesma em que a profissão 
foi regulamentada, em 1998, 
pela Lei Federal 9696, quando 
foram criados os conselhos 
Federal e estaduais/regionais 
de Educação Física.

Sob a orientação desse 
profissional, é possível praticar 
atividades físicas respeitando 
os limites de cada um e as 
características individuais, 
garantindo assim o bem-estar 

dos praticantes em todas as 
faixas etárias.

Depois de se formar, o pro-
fissional tem dois caminhos. 
Para aqueles que escolherem 
a licenciatura, atuarão exclusi-
vamente com alunos do ensino 
fundamental e médio, dando 
todo o suporte para o desen-
volvimento dos estudantes. Já 
para quem optou pelo bachare-
lado, há várias possibilidades, 
algumas mais tradicionais 
como musculação e ginástica, 
outras em moda, a exemplo do 
crossfit, o treinamento funcio-
nal e o personal trainner.

O dia 1º de setembro é uma 
data voltada para a valorização 
e entendimento das várias mo-
dalidades que englobam essa 
profissão. De acordo com o 
Conselho Federal de Educação 
Física, é reconhecido como 
Profissional de Educação Fí-
sica aquele identificado pelas 

denominações de Professor 
de Educação Física, Técnico 
Desportivo, Treinador Esporti-
vo, Preparador Físico, Personal 
Trainner, Técnico de Espor-
tes, Treinador de Esportes, 
Preparador Físico Corporal, 
Professor de Educação Cor-
poral; Orientador de Exercícios 
Corporais, Monitor de Ativi-
dades Corporais, Motricista e 
Cinesiólogo.

Em Uberlândia, só a Funda-
ção Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel) envolve 
quase 100 profissionais da 
área. Eles são responsáveis 
por conduzir atividades para 
mais de 13 mil alunos. Desde 
2017, o Município tem au-
mentado significativamente as 
vagas em escolinhas e ativi-
dades de lazer no Parque do 
Sabiá, UTC, poliesportivos e 
demais equipamentos espor-
tivos, levando maior qualidade 
de vida a milhares de pessoas 
e incentivando cada vez mais 
os profissionais do setor.

Atualmente, são oferecidas 
aulas de atletismo, basquete, 
corrida de rua, futebol, futsal, 
ginástica artística, ginástica 
funcional, handebol, hidro-

ginástica, judô, karatê, kung 
fu, mix dance, multiesportes, 
natação e vôlei a aproximada-
mente 13 mil alunos, divididos 
em 22 núcleos e poliesportivos. 
Há ainda o paradesporto, que 
conta com as modalidades de 
atletismo, bocha, futebol sete, 
golbol, halterofilismo, judô, 
multiesportes, natação e para-
badminton.

Nesse momento de pande-
mia coronavírus, a Fundação 
implantou o Sistema Futel-
-Escola, desenvolvido pela 
empresa pública Processa-
mento de Dados de Uberlândia 
(Prodaub), que permite aos 
professores o desenvolvimento 
virtual das atividades.

Homenagear o profissional 
de Educação Física é reconhe-
cer e valorizar o seu trabalho 
em benefício de uma sociedade 
que, principalmente neste mo-
mento de pandemia, a pessoa 
precisa estar com a saúde mais 
fortalecida, melhor condiciona-
da fisicamente, mais saudável. 
Além de tudo isto, reconhecer o 
trabalho que realiza com crian-
ças, com participação positiva 
na sua formação sob todos os 
aspectos.

AGENDA

Confirmada a data dos Jogos Pan-americanos júnior
 � AGÊNCIA BRASIL

Está confirmada a data da 
primeira edição dos Jogos Pan-
-americanos júnior da história. 
Será entre 9 e 19 de setembro 
de 2021 na Colômbia. A infor-
mação foi dada pelo Comitê 
Organizador Cali-Valle 2021.

Inicialmente, o evento acon-
teceria em junho de 2021, mas 

foi remarcado por causa da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). “Com o adiamento 
dos Jogos Olímpicos da Juven-
tude Dakar 2022, os Jogos de 
Cali serão o evento esportivo 
mais importante do mundo 
para os jovens no ano que 
vem”, afirma o presidente da 
Organização Desportiva Pan-

-Americana (Panam Sports), 
Neven Ilic.

O Junior PanAm será o pri-
meiro evento continental intei-
ramente destinado a atletas de 
14 a 22 anos. Os medalhistas 
de ouro de cada modalidade 
serão qualificados para os 
Jogos Pan-americanos de 
Santiago, que acontecem em 

2023. Os organizadores aguar-
dam mais de 3.500 atletas de 
41 países competindo em 27 
modalidades.

A Colômbia também já de-
monstrou interesse em sediar 
os Jogos Pan-Americanos de 
2027. Bogotá e Barranquila já 
aparecem entre as candidatas 
à sede.
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