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O yoga como aliado no 
bem-estar diário
 | EM UBERLÂNDIA, PRATICANTES FALAM SOBRE OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE

 � IGOR MARTINS 

Controlar o estresse, a 
ansiedade e promover 
o equilíbrio e a sensa-

ção de bem-estar através do 
trabalho do corpo e da mente 
de maneira interligada. Este 
é o objetivo do yoga, prática 
que surgiu na Índia e tem se 
popularizado em Uberlândia, 
especialmente durante o mo-
mento de pandemia causado 
pela Covid-19, de acordo com 
a instrutora de yoga Suziani 
Moura.

Formada em administra-
ção de empresas, ela conta 
que trabalhou no setor ban-
cário por muitos anos e que 
em determinado momento 
de sua vida foi diagnosticada 
com depressão. Foi quando 
passou a fazer uso de diver-
sos medicamentos. Com o 
tempo, Suzi percebeu que o 
ofício, que por muito tempo foi 
interessante, não fazia mais 
sentido.

Buscando entender o que 
estava acontecendo, Suzi 
começou a fazer terapia e 
mergulhou em várias ferra-
mentas possíveis de autoco-

nhecimento e, durante esse 
processo, acabou parando em 
uma aula de yoga.

“A aula de yoga se tornou o 
melhor momento do meu dia, 
passei a praticar diariamente. 
Em poucos meses me vi livre 
dos medicamentos [para a de-
pressão], respirando de forma 
mais consciente e natural-
mente desenvolvendo hábitos 
mais saudáveis”, disse.

Com a nova paixão des-
coberta, no fim de 2018, ela 
pediu demissão do banco e 
começou a dar aulas em seu 
próprio espaço, localizado no 
bairro Santa Mônica. Para 
ela, o yoga funciona como um 
refúgio para limpar a mente e 
reorganizar os pensamentos, 
além de proporcionar a liber-
dade de utilizar a mente como 
um instrumento para entender 
o propósito de sua vida.

“A principal mudança que 
o yoga trouxe na minha vida 
é a percepção de que quando 
olho com sinceridade para os 
meus sentimentos, gostos e 
aversões eu consigo agir mais 
diante das coisas, e não sim-
plesmente reagir com coisas 
que batem em mim e já vol-

tam. Dar um passo para trás 
e observar o sutil que nos faz 
fazer as coisas densas. Isso é 
autoconhecimento”, explicou.

Mais do que uma atividade 
ou um esporte, Suzi acredita 
fielmente que o yoga é um 
estilo de vida. A grande dife-
rença da prática, na visão da 
instrutora, é o fato de traba-
lhar o corpo, a mente e a res-
piração simultaneamente. De 
acordo com ela, o exercício 
dá suporte para uma mente 
calma e clara, desenvolvendo 
a capacidade de olhar para as 
situações do cotidiano com 
mais clareza.

Mesmo com a pandemia 
de Covid-19, Suzi falou que 
o número de aulas de yoga 
aumentou durante o período 
de  fechamento  de  es tú -
dios e academias. Um dos 
maiores desafios, segundo 
ela, foi o de lidar com sua 
própria resistência em dar 
aulas online. “Nunca con-
siderei trabalhar nesse for-
mato, mas é possível e fun-
ciona. A grande diferença é 
que no formato presencial 
podemos tocar no aluno, 
conduzindo os ajustes com 
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maior facilidade. Nas aulas 
online, os ajustes são todos 
verbais e demandam mais 
tempo de aula”, relatou a 
instrutora.

 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 Professora
Irene Monteiro Jorge, situada à Rua Canoas, nº. 113, bairro: Morumbi, em 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://bit.ly/3ev5vB1. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas
e documentação será no dia: 14/09/2020, às 13:00 horas, na Diretoria de Compras. Uberlândia/
MG, 18 de agosto de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de
Educação.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 545/2020
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 563/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
Objeto: Aquisição de equipamentos (TV de LED e Notebooks) em atendimento a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.O Pregoeiro, no uso de suas
atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar
possa que devido a não publicidade do edital no portal Comprasnet, alterará a data da sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até às 09:00 horas do
dia 22/09/2020 no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 11 de setembro
de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro
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RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, devidamente autorizado por CIDADE 
JARDIM- SPE PARCERIA IMOBILIÁRIA LTDA, com sede nesta cidade, na Avenida dos Jardins, nº 
260, sala 09, Bairro Nova Uberlândia, CNPJ 15.522.298/0001-77, faz saber que, por um erro de 
digitação, constou incorretamente o número de matrícula do imóvel que será levado a leilão extrajudi-
cial nos termos da Lei nº 9.514/97. Nas publicações do Jornal Diário de Uberlândia dos dias 
09/09/2020 (pág. 10), 10/09/2020 (pág. 10) e 11/09/2020 (pág. 10), constou a matrícula nº 191.652, 
contudo, o correto é matrícula nº 191.952. Desse modo, é o presente para informar o quadro correto 
abaixo:

No ensejo, informa também que a grafia correta do loteamento onde se encontra o imóvel é no 
LOTEAMENTO CONVENCIONAL E FECHADO JARDIM VERSAILLES, e não VERSALLES como 
constou.

Uberlândia, 11 de setembro de 2.020.

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial
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14 03 425,79m² 191.952 R$ 681.026,66 R$ 527.963,58
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