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PARALÍMPICOS PERDEM ESPAÇO COM DECISÃO

O paradesporto brasileiro sofreu esta semana uma
decisão desastrosa. A notícia, lamentável, é a de que o
Clube de Regatas Vasco da Gama extinguiu o seu departamento paralímpico, acabando com o sonho de mais
de 120 paratletas, que deixam o clube e terão agora que
repensar seus projetos.
A pandemia de COVID-19 e os cortes de gastos do
Vasco da Gama fizeram uma vítima de impacto social: as
atividades paradesportivas do clube cruz-maltino foram
encerradas. O anúncio foi feito pelo perfil da categoria no
Instagram, que lamentou a decisão tomada pelo presidente da instituição, Alexandre Campello, e pelo vice-presidente de desportos terrestres, Francisco Lima Villanova.
De acordo com a nota, repleta de recados, indiretas e
ironias, 128 alunos e atletas deixam o clube, por consequência. Confira o comunicado:
“Brigamos até o fim! Uma luta bem desleal porque não
tivemos direito a defesa, porém o “Comitê Gestor”, junto com nosso vice-presidente Francisco Vilanova e presidente Alexandre Campello, decidiram finalizar com os
esportes paralímpicos.
O paralímpico do Vasco, mesmo sendo a modalidade
âncora dos projetos da CBC (Confederação Brasileira de
Clubes) e que o clube captou para a reforma da piscina
algo em torno de R$ 1.200.000,00, e que se tivesse a tal
CND (Certidão Negativa de Débito) poderia estar recebendo verba em todos os editais; sai, nesse momento,
apequenado como parecendo uns coitados, já que não
pode falar aleijados, vamos falar PCD que é mais social.
Sai pela porta dos fundos em meio a uma pandemia, sem
sequer ser citado pelo presidente nas entrevistas.
O paralímpico do Vasco, que sempre volta com medalhas das Paralimpíadas, que em outras épocas eram
motivo de orgulho! Dávamos volta olímpica no campo de
São Januário e éramos felicitados pela torcida. Nos últimos tempos não recebíamos nem parabéns, mas ok, estávamos lá fazendo nosso trabalho.
O Paralímpico do Vasco, pentacampeão Brasileiro (invicto) de Futebol de 7. A terceira força do Brasil na natação, que as últimas viagens tivemos que pagar do próprio
bolso, mas mantivemos o clube no pódio, semi finalista de
voleibol sentado, acabou morrendo na praia, na sombra
dos esportes olímpicos. Esses, sim, permanecem todos
no clube, justo.
O paralímpico do Vasco, que deixa órfãos esportivamente 128 alunos/atletas.
Mas o paralímpico do Vasco fez parte da história linda que o clube tem de inclusão, de pioneirismo, isso ninguém vai poder apagar. O paralímpico do Vasco tem tanto
carinho pelo clube que se realmente for comprovado que
os R$ 17.800,00 mensais (valor total BRUTO dos vencimentos de TODA a folha salarial da comissão técnica
da modalidade incluindo técnicos, auxiliares técnicos e
coordenação) forem sanar a crise financeira que a “pandemia” está gerando no clube, sai feliz por poder ter mais
uma vez ajudado ao clube. Porém, se todo esse aporte
financeiro mensal supracitado não influenciar em nada,
sairemos com a dúvida que não quer calar: por que apenas os deficientes precisam deixar o clube, já que todos
os outros atletas serão mantidos?”, encerra a nota.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade
do autor e não representa, necessariamente,
a opinião do Diário de Uberlândia.
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Carlos Sainz assume vaga
de Vettel no ano que vem
| ESCUDERIA DA FERRARI CONFIRMOU ONTEM CONTRATAÇÃO DO PILOTO ESPANHOL
JULIANNE CERASOLI/FOLHAPRESS

 JULIANNE CERASOLI |
FOLHAPRESS

O

espanhol Carlos
Sainz Jr. será o companheiro de Charles
Leclerc na Ferrari a partir do
ano que vem. O piloto sai
da McLaren para assumir o
posto que é atualmente de
Sebastian Vettel. O alemão
não chegou a um acordo com
o time italiano para renovar
seu contrato e tem o futuro
indefinido no momento.
Mesmo tendo apenas 25
anos, Sainz tem cinco temporadas de experiência e
formará uma dupla bastante
jovem com Leclerc, de 22. O
espanhol assinou por duas
temporadas e ficará até o
final de 2022 no time italiano.
Leclerc tem contrato até o
final de 2024.
“Estou muito feliz em poder anunciar que vou correr
na Scuderia Ferrari em 2021
e pelo futuro que me espera
com a equipe. Ainda tenho
pela frente um ano importante com a McLaren Racing e
estou com vontade de voltar
a correr com eles nesta temporada”, afirmou o espanhol.
Filho do campeão de rali
Carlos Sainz, Sainz Jr. vem
de um campeonato muito
forte no ano passado pela
McLaren, em que conquistou
seu primeiro pódio - no GP do
Brasil, depois de largar em
último- e figurou em diversas
listas dos melhores pilotos do
ano. Ele terminou o campeonato em sexto lugar e com 96
pontos, quase o dobro que o
companheiro Lando Norris,
que era estreante.
A vaga de Sainz na McLa-

ren ficará com Daniel Ricciardo, que atualmente está
na Renault. O acordo também foi divulgado ontem. A
grande dúvida é a respeito
da vaga da Renault. O time
estaria atrás de um piloto de
renome, o que abre a possibilidade da chegada de Vettel
(ainda que haja dúvidas do
interesse do alemão na vaga)
ou de um retorno de Alonso
ao grid.
A pouca idade da nova
dupla da Ferrari foi destacada pelo chefe da equipe,
Mattia Binotto, que também
salientou as qualidades técnicas de Sainz, que foi votado
pelos próprios pilotos da F1
como o quarto melhor do ano
passado, atrás apenas de
Hamilton, Verstappen e do
próprio Leclerc.
“Embarcamos em um novo
ciclo com o objetivo de voltar
ao lugar mais alto na F1. Será

um caminho longo e com
dificuldades, especialmente
pela situação financeira e das
regras atuais, que sofreram
uma mudança repentina [por
conta do coronavírus, as regras que mudam totalmente
os carros vão ficar para 2022,
mas o teto orçamentário entra
em vigor já em 2021]. Isso
vai requerer que abordemos
esse objetivo de maneira diferente em relação ao passado
recente. Cremos que uma
dupla de pilotos de talento e
personalidade, a mais jovem
da Scuderia nos últimos 50
anos, seja a melhor combinação possível para alcançar
nossos objetivos.”
Sainz tem no também
espanhol Fernando Alonso
sua grande referência na F1
e curiosamente vem trilhando
caminho semelhante: estreou
pela Toro Rosso, a antiga
Minardi (que foi o primeiro

time de Alonso), e depois
passou por Renault, McLaren
e Ferrari, exatamente como o
bicampeão.
Mas, os dois chegam à
Ferrari com status completamente diferentes. A Ferrari
demitiu o campeão em 2007
pelo time, Kimi Raikkonen,
para contar com Alonso a
partir de 2010. E logo de cara
o piloto, já bicampeão, impôs
sua condição de primeiro
piloto. Agora, o fato de um
contrato curto e com redução
salarial ter sido oferecido ao
tetracampeão Vettel foi um
sinal claro de que Leclerc
está em posição privilegiada
na equipe. Fruto da academia de jovens pilotos da
Scuderia, ele parte para sua
segunda temporada no time
e apenas a terceira na F1. O
plano da F1 é fazer de 15 a
18 corridas, começando no
dia 5 de julho.

VOLÊI

Ligas nacionais podem retornar a partir de junho
 AGÊNCIA BRASIL

O conselho de administração da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) realizou
uma reunião na quarta (13)
e aprovou atualizações no
calendário 2020-2021 após a
pandemia do novo coronavírus (covid-19). Entre as mudanças está a permissão para
que todas as ligas nacionais
recomecem no dia 1º de junho
de 2020 para o encerramento
da temporada 2019/2020.
No entanto, a permissão
será confirmada desde que
seja seguro e esteja sujeita
“às diretrizes de saúde e
segurança emitidas pelas autoridades nacionais e locais”.
A FIVB também afirma que

“será necessário que as ligas
nacionais implementem medidas abrangentes de segurança e proteção para garantir a
saúde e o bem-estar de atletas, torcedores, funcionários e
todas as partes interessadas
envolvidas na organização de
eventos. Esta decisão permite
que o voleibol seja retomado
em escala nacional se for
seguro fazê-lo”.
Segundo o presidente da
FIVB, o brasileiro Ary Graça:
“As decisões aprovadas pelo
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, no
uso de suas atribuições, torna público o
Resultado dos Recursos contra a Nota
de Redação. A íntegra dos resultados
serão divulgados nos endereços
eletrônicos:
www.dmae.mg.gov.br
e
www.gestaodeconcursos.com.br.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica ao funcionário WANDERSON JOSE PEREIRA
BRANDAO (CTPS 000024359/série 145 MG) que, considerando sua ausência injustificada do
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está dispensado, a
partir da presente data, 13/05/2020, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I”
CLT. Fica o funcionário comunicado que em 48 horas deverá comparecer ao Sesmt para realizar
exame demissional, no dia do acerto rescisório apresentar CTPS no Atendimento RH para anotações
e baixa, bem como deverá entregar todos equipamentos e materiais relativos à empresa. Fica o
funcionário comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia
21/05/2020 às 15:00horas no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Conselho de Administração
da FIVB e pelo Comitê Executivo da FIVB são essenciais
para garantir a saúde e o
bem-estar de toda a família de
voleibol durante esses tempos
sem precedentes (…). Não há

dúvida de que agora é o tempo necessário para que todos
os membros da nossa família
do voleibol trabalhem juntos e
ajam como um na tomada de
fortes medidas coletivas em
benefício do voleibol”.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 257/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES através da DIRETORIA
DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Prestação de serviços
de remoção, confecção e implantação de abrigos de ônibus, em atendimento à Secretaria
acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará
aberta
até
às
09:00
horas
do
dia
03/06/2020,
no
endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, MG, 13 de maio de 2020.DIVONEI
GONÇALVES DOS SANTOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
TRANSPORTES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 300/2020
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Farão realizar
lici tação su pramenci onada. O bjeto: S eleção e contrat ação de empresa para
EXECUÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IDOSO - LARANJEIRAS, LOCALIZADO NA
ESQUINA DA RUA MADAGASCAR COM A RUA GUINÉ, BAIRRO LARANJEIRAS
EM UBERLÂNDIA/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados
somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço
el etr ôn ico ht tp s:/ /go o. gl/ ho2 JED , ace sso o nli ne: ht tp s:/ /BI T. LY/ 2vZ W d SJ. A
Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação será
no dia: 04/06/2020, às 13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, na Av. Anselmo Alves
d o s S a n to s , nº . 6 0 0, b a ir r o Sa n t a M ô n i ca , Ube r l â nd i a / M G, C E P 3 8 . 40 8 150Uberlândia/MG, 14 de maio de 2020.IRACEMA BARBOSA MARQUES.Secretária
Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.NORBERTO CARLOS
NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

