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APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 
 

 Parceria entre Uberlândia Esporte Clube e o Programa Craques do Futuro. 

 Apoio a equipe de voleibol masculino do UTC. 

 Apoio a equipe de basquete UNITRI/UNIVERSO na disputa pelo NBB. 

 Apoio para a realização do XXII Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, na Arena Sabiazinho, nos dias 24 e 
25 de setembro. 

 A equipe de Uberlândia foi decacampeã dos Jogos do Interior de Minas (Jimi), após conquistar 86 
medalhas de ouro, 46 de prata e 25 de bronze. 

 Equipe de Voleibol Masculino da Politécnica/UTC/Futel foi campeã dos Jogos Universitários Brasileiros 
(JUBs). 

Ações contínuas: 

 Captação de patrocínios e parceria junto à empresa para realizar ações nos eventos. 

 

ATIVIDADE FÍSICA, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 

 

PROGRAMA AGITA UBERLÂNDIA 

 

 Retorno das Atividades do Programa no dia 01 de Fevereiro. 

 Monitoramento diário das atividades do Agita Uberlândia, pela equipe do departamento de esportes. 

 Inauguração do Agita Uberlândia no Viva Mansour – Desde o dia16 de Março, os moradores do bairro 
Mansour tem mais uma opção de lazer e de atividades físicas. 

 Inauguração do Agita Uberlândia no Bairro Nossa Senhora das Graças – Escola Municipal Professor 
Ladário Teixeira (02 de Maio) 

 Inauguração do Agita Uberlândia no Bairro Dona Zulmira – Poliesportivo Dona Zulmira (04 de Julho) 

 Festas Juninas nos Núcleos de Esportes onde acontecem o programa Agita Uberlândia 

 Inauguração do Agita Uberlândia nos bairros Morumbi, Shopping Park, Jardim América, Prefeitura 
Municipal de Uberlândia, São Gabriel e Jardim Célia. 

 

EVENTOS 

 

 Realização de eventos de corrida e caminhada no Parque do Sabiá e em toda cidade.  

 Realização do projeto “Férias no Parque”. 

 Apoio no jogo de vôlei pela Superliga. Praia enfrentou Unilever (time do Bernardinho) na Arena 
Sabiazinho, no dia 18 de janeiro.  

 Apoio no jogo de basquete pela NBB. Unitri enfrentou o Flamengo no UTC, no dia 18 de janeiro. 

 Apoio no evento em comemoração ao dia motorista realizado no dia 22 de Janeiro pelo Clube do Fusca. 

 Amistoso entre Cruzeiro e Uberlândia no dia 23 de Janeiro, no Estádio Parque do Sabiá. Placar 3 a 0 
para o Cruzeiro. 

 Amistoso entre Uberlândia e Clube Atlético Guará no dia 29 de Janeiro, no Estádio Parque do Sabiá. 
Placar 2 a 0 para o Uberlândia.  
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 Audições do Programa Ídolos, da Record, na Arena Tancredo Neves (Sabiazinho) nos dias 5 e 6 de 
Fevereiro.  

 Longões – Corrida semanal promovida pelos Amigos do Parque, um grupo de corredores que treinam 
no Parque do Sabiá, que tem o apoio da Futel.  

 Corrida da Lua Cheia – Corrida que acontece mensalmente, sempre durante o período da Lua Cheia, 
no Parque do Sabiá.  

 Apoio no Encontro Clube do Fusca realizado no 2º sábado do mês. O evento pretende fomentar o 
antigomobilismo no Município. 

 Apoio nas etapas da Copa Bio Gás de Ciclismo 2011, que reuniram atletas de toda região do Triângulo 
Mineiro, além de representantes dos estados de São Paulo, Goiás e do Distrito Federal. 

 Caminhada da Juventude -  Um público de cerca de 2,5 mil jovens participou da 1ª Caminhada da 
Juventude. O evento, realizado pela Diocese de Uberlândia em parceria com a Futel, abriu as 
celebrações do Jubileu de Ouro de 50 anos da diocese, e deu início à Campanha da Fraternidade deste 
ano com o tema “Fraternidade e Vida no Planeta”. Além da caminhada, foram realizados sorteios de 
brindes, shows com bandas gospel e o plantio de 50 mudas de pau-brasil. 

 Dia Internacional da Mulher - Cerca de três mil pessoas participaram no dia 13 de Março das atividades 
promovidas pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher. O evento foi organizado em parceria com a TV Paranaíba e rádio Paranaíba 
FM, o contou com shows musicais, distribuição de brindes e divulgação de serviços de diversos órgãos 
voltados ao atendimento da população feminina. 

 Exposição Fotográfica – Desde o dia 26 de Março, os amantes de fotografia poderão conferir uma 
exposição com cerca de 50 imagens do Parque do Sabiá. A mostra pode ser visitada todos os dias, das 
05h às 22h, em frente a Administração do Parque. 

 Circuito Caixa de Maratoninha - A PMU/Futel apoiou mais uma vez o Circuito Caixa de Maratoninha, a 
maior competição de corrida infantil do País promovida pela Caixa Econômica Federal (CEF). A disputa 
foi realizada no dia 3 de Abril, a partir das 9h, na avenida Anselmo Alves dos Santos (em frente ao 
Centro Administrativo Municipal). Mais de 1.500 pequenos atletas com idade entre 6 e 12 anos, de 
escolas públicas e particulares de Uberlândia e região, participaram do Circuito em Uberlândia. 

 1ª Eco-Caminhada da Saúde – No dia 09 de Abril, mais de 200 pessoas se reuniram no Parque do 
Sabiá para aproveitar uma manhã de lazer e atividades físicas durante a 1ª Eco-Caminhada da Saúde. 
O evento fez parte das comemorações ao Dia Mundial da Atividade Física (6 de abril) e Dia Mundial da 
Saúde (7 de abril). A 1ª Eco-Caminhada da Saúde foi uma parceria da Futel com a Faculdade do 
Trabalho, Escola Criativa, Sesc e Sest Senat.  

 Primeira etapa JIMI/2011 - As equipes de basquete masculino, futsal feminino e vôlei masculino de 
Uberlândia participaram de mais uma edição dos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi). São 50 
atletas uberlandenses que participam da competição. A primeira etapa aconteceu de 19 a 24 de abril em 
Patrocínio, com disputadas coletivas. 

 Abertura Copa Futel de Futsal – No dia 25 de Abril, cerca de mil pessoas participaram da cerimônia de 
abertura da XVI Copa Futel de Futsal, na Arena Presidente Tancredo Neves (Sabiazinho). A cerimônia 
reuniu representantes das equipes participantes. São 32 times na 1ª divisão, 64 na 2ª divisão e 10 
equipes femininas. 

 Desafio Internacional de Futsal (Brasil x Ucrânia) - A Seleção Brasileira de futsal enfrentou a equipe da 
Ucrânia no dia 03 de Maio na Arena Sabiazinho. Brasil bateu a Ucrânia por 7 a 2. Mais de 6 mil 
torcedores estiveram presentes no confronto.  

 Festa das Mães - Cerca de quinze mil pessoas participaram, no dia 8 de Maio, da Festa das Mães 
realizada no Parque do Sabiá.  O evento foi uma parceria entre a Fundação Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel), Maximu's Eventos e Promoções, TV Paranaíba e Paranaíba FM. A festa, que 
teve entrada franca, contou com atrações musicais e ações voltadas para o bem-estar da população. 

 Caminhada “Vida e Saúde” - O evento foi realizado no dia 15 de Maio, a partir das 8h, no Parque do 
Sabiá. O evento, que está em sua 4ª edição, é promovido pela Unimed Uberlândia e Editora Perfil 
Médico, com o apoio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel). O evento foi 



 
 

 
 31/05/2011 - JCAN 

realizado em comemoração aos 40 anos da Unimed e valorizou a cidadania, saúde, atividade física, e 
qualidade de vida. Mais de 5.000 pessoas prestigiaram o evento.  

 Dia da Saúde Bucal – No dia 21 de Maio, a Uniodonto com o apoio da Fundação Uberlandense do 
Turismo, Esporte e Lazer (Futel) realizaram um grande evento no Parque do Sabiá.  A 3ª edição do 
projeto Dia da Saúde Bucal foi realizada das 8h às 13h e contou com a participação de diversos 
profissionais entre dentistas, enfermeiros, nutricionistas e massoterapeutas. 

 Caminhada da Comunicação - Na manhã do dia 22 de Maio, os comunicólogos de Uberlândia 
registraram mais um marco em suas trajetórias. Através de uma caminhada intitulada “Caminhada da 
Comunicação”, profissionais de diversos veículos da cidade percorreram os 5 km da pista do Parque do 
Sabiá e fizeram à inauguração do Bosque da Comunicação. O evento foi idealizado pela Fundação 
Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), juntamente com o jornalista Marcos Maracanã e o 
vereador Misac Lacerda.  

 Jogos do Campeonato Mineiro Juvenil de Handebol, que foram realizados no Poliesportivo do 
Roosevelt, dias 04 e 05 de Junho. 

 Encontro de Carros Antigos – Parque do Sabiá 

 Evento comemorativo ao Centenário da Igreja Universal do Reino de Deus, no Estádio João Havelange, 
dia 12 de Junho 

 Pentecostes 2011, dia 12 de Junho, no UTC. 

 Campeonato de Tae Kwon Do, no Poliesportivo do Roosevelt, dia 12 de Junho. 

 Arte no Sabiá – Projeto Criança e Arte - Evento cultural organizado pela UFU no dia 26 de Junho. 

 Apoio na Campanha de Prevenção do Dia dos Namorados, realizado no Parque do Sabiá, dia 12 de 
Junho, organizado pela Secretaria de Saúde  - Campanha de prevenção sobre os riscos das doenças 
sexualmente transmissíveis (DST). Foram distribuídos materiais educativos e preservativos e foram 
feitos testes rápidos e gratuitos de hepatite. 

 Orquestra Popular do Cerrado, que fez uma apresentação no Quisque do Parque, no dia 14 e 28 de 
Junho. 

 Aula teórica de futebol americano – Geovanir Santos, dia 18 de Junho, no Parque do Sabiá. 

 A Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia (Estes/UFU) organizou um evento 
onde houve aferição de pressão, testes de glicemia e orientação de saúde bucal gratuitos para a 
comunidade, no Parque do Sabiá, dia 18 de Junho. 

 Final da Copa Futel de Futsal, que terminou com a equipe do Hospital Santa Marta / Madereira Bálsamo 
como campeã, no dia 26 de Junho. 

 Apoio à V Etapa da Copa Biogás de Ciclismo, realizada no dia 26 de Junho, na Tenda dos Morenos. 

 O 5° Batalhão de Bombeiros Militares organizou um torneio de futebol, dia 21 de Junho, para 
comemorar a Semana do Bombeiro, com jogos nos Campos do Parque do Sabiá. 

 Dia 27 de Junho, a Secretaria Municipal de Cultura organizou o evento Meia Hora a Dança, no Parque 
do Sabiá. 

 Evento da Igreja Testemunhos de Jeová, no Estádio João Havelange, dias 02 e 03 de Julho. 

 A escola Park Idiomas realizou uma caminhada no dia 03 de Junho, na pista do Parque do Sabiá. 

 Apoio no evento “Arrastão do Agasalho”, realizado no Parque do Sabiá, dia 03 de Julho, onde foram 
arrecadados cerca de 30 toneladas de agasalhos e cobertores, além de 7350 unidades de garrafas pet 
e 930kg de materiais eletrônicos. 

 Apoio no Torneio Futsal da Amizade, organizado pelo 17° Batalhão de Polícia Militar, que envolveu a 
equipe da PM e de veículos de Comunicação da cidade. Os jogos foram realizados no dia 03 de Julho 
na Arena Sabiazinho. 
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 Fase final do Campeonato Mineiro de Handebol, que foi realizado nos dias 08, 09 e 10 de Julho, no 
Poliesportivo do Roosevelt. 

 Caminhada em comemoração aos 25 anos da academia Athletic, dia 10 de Julho, no Parque do Sabiá. 

 Festa para comemorar a Campanha do Agasalho da TV Paranaíba, no dia 10 de Julho, que levou 
milhares de pessoas ao Parque do Sabiá. 

 Caminhada da Iso Olhos, comemorando o Dia da Saúde Ocular, dia 10 de Julho, no Parque do Sabiá. 

 I Etapa do Tour do Sabiá, evento de ciclismo que envolveu cerca de 30 ciclistas, no dia 14 de Junho. 

 Apoio a VI Etapa da Copa Biogás de Ciclismo, realizada dia 17 de Junho, no bairro Jardim Europa, em 
Uberlândia.  

 Campeonato de Ginástica Artística da Iniciação Esportiva, no Campus da Educação Física, que reuniu 
alunos e atletas da ginástica artística, dia 16 de Junho. 

 24 Horas de Basquete – UTC, dia 05 e 06 de agosto. 

 XIII Semana do Aleitamento Materno, no Parque do Sabiá, dia 05 de agosto. 

 Pesca no Parque, que reuniu milhares de pessoas no Parque do Sabiá, dia 07 de agosto.  

 Apoio a VII Etapa da Copa Biogás de Ciclismo, realizada dia 07 de agosto, na R. José Roberto 
Migliorini, em torno do Ginásio do Sabiazinho e Estádio Municipal João Havelange, em Uberlândia. 

 Jogos do Cruzeiro contra Ceará, Avaí e Flumenense, pelo Campeonato Brasileiro. 

 Jogo do América-MG contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. 

 Abertura dos Jogos das Escolas Municipais de Uberlândia (JEMU) 

 Empréstimo do Estádio Municipal Parque do Sabiá para os jogos do Clube Atlético Portal (CAP) pela 2° 
Divisão do Campeonato Mineiro. 

 Circuito Caixa de Corridas, que atraiu cerca de 1500 participantes no Parque do Sabiá dia „8 de 
setembro. 

 Evento de aniversário de 1 ano do jornal Tudo Já, dia 18 de setembro, no Parque do Sabiá. 

 Festa em louvor à Iemanjá, organizado pela Secretaria de Cultura, na represa do Parque do Sabiá, dia 
18 de setembro. 

 Evento em comemoração ao Dia Mundial do Coração, organizado pelo Hospital Santa Catarina e 
transmitido ao vivo pela Tv Integração, no dia 24 de setembro. 

 Comemoração do Dia das Crianças, no Mundo da Criança, com a participação do Grupo Paranaíba, 
que levou mais de 20mil pessoas ao Parque do Sabiá, dia 12 de outrubro. 

 Aniversário do Parque do Sabiá, dia 06 de Novembro, em parceria com o Grupo Paranaíba. 

 Jogos do América-MG contra o Corinthians e Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro 

 Realização da Copa Futel de Futebol de Campo, com a participação de 16 equipes. 

 Realização da CãoMinhada da Lua Cheia, uma vez por mês, no espaço criado no estacionamento do 
Mundo da Criança, no Parque do Sabiá, para que a comunidade possa caminhar com seu animal de 
estimação. 

 Copa Imprensa de Futsal, que contou com a participação da Futel, 17° Batalhão de Polícia Militar, Tv 
Integração, Tv Paranaíba, Tv Vitoriosa e Jornal Correio. 

 Arrastão contra a Fome, que arrecadou cerca de 10mil cestas básicas e foram distribuídas dia 18 de 
dezembro, na Arena Sabiazinho. 

 Realização do evento “Futebol contra a Fome”, que reuniu cerca de 30mil pessoas no Estádio Municipal 
Parque do Sabiá, no dia 26 de dezembro. 

 
EVENTOS – PARTICIPAÇÃO ATLETAS PARADESPORTO 
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 O Programa Uberlândia Paraolímpico (PUP) iniciou as atividades do Calendário 2011 no mês de 
Janeiro. Os atletas retornam os treinamentos. 

 Abertas inscrições para iniciação com aulas a partir de Fevereiro em oito modalidades. As modalidades 
oferecidas são: atletismo, natação, tênis de mesa, bocha, halterofilismo, ciclismo, tênis de campo e 
goalball. 

 Os atletas paraolímpicos de Uberlândia Edilândia Rodrigues Araújo e Rodrigo Rosa de Carvalho 
Marques tornaram-se integrantes da Seleção Brasileira Permanente de Halterofilismo Paraolímpico 
2011. A primeira competição da Seleção Brasileira será de 27 a 29 de maio, em Brasília (DF), na etapa 
Regional Centro-Leste do Circuito Loterias Caixa Brasil Paraolímpico. 

 O técnico de Para-halterofilismo do Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia (CDDU) Weverton 
Lima dos Santos foi convocado para fazer parte da Seleção Brasileira de Para-halterofilismo. O convite 
oficial foi feito via e-mail no dia 24 de Fevereiro.  

 Atletas paraolímpicos de Uberlândia foram contemplados com recursos do programa Bolsa-Atleta, do 
Ministério do Esporte, para a manutenção das atividades no esporte de alto rendimento. O benefício, de 
mais de meio milhão de reais, será destinado a todos os competidores que fizeram a solicitação. São 43 
atletas, sendo 1 na Categoria Paraolímpica, 2 na Categoria Internacional, 38 na Categoria Nacional e 2 
na Categoria Escolar. 

 Em 19 de Maio, foi realizada, das 8h às 18h, na Vila Olímpica- SESI Gravatás, a seletiva de Atletismo 
Paraolímpico 2011,  promovida pelo pelo Núcleo Paraolímpico da Fundação Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel).  

 O atleta Valmir Silvestre, que integra a equipe paraolímpica de Halterofilismo de Uberlândia, conquistou 
a medalha de ouro na Etapa Regional Norte/Nordeste do Circuito Brasil Paraolímpico, realizada no 
último fim de semana na cidade de Fortaleza/CE). 

 A equipe CDDU/FUTEL de Halterofilismo Paraolímpico foi representada na etapa Regional Rio/SUL do 
Circuito Brasil Paraolímpico de Atletismo, Halterofilismo e Natação pelos atletas Cleide Inês Campos, 
Edilândia Araújo e Rodrigo Marques que conquistaram a medalha de ouro em suas categorias (até 
40kg, +82,5kg e até 90kg, respectivamente) com as marcas de 50kg para Cleide, 102,5kg para 
Edilândia e 175kg para Rodrigo Marques. Além da medalha de ouro os atletas já garantiram suas 
participações nas etapas nacionais da competição pois ultrapassaram o índice mínimo necessário para 
a classificação. Com a marca de 102,5kg Edilândia Araújo estabeleceu novo RECORD BRASILEIRO da 
categoria +82,5kg. 

 Os atletas paraolímpicos Joana Silva, Lunier Salis e Clayton Pacheco representaram Uberlândia no “IX 
Grand Prix Mercosul de Atletismo Máster”. O evento considerado o maior do continente na categoria 
reuniu mais de 400 atletas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS), entre os dias 13 e 15 de maio. 
A atleta Joana Silva disputou os 100m e os 200m. Foi campeã nas duas provas e também integrou a 
equipe brasileira no revezamento 4x100m, onde faturou a medalha de prata. Lunier Salis disputou o 
lançamento de disco e arremesso de peso e foi campeão nas duas provas, com destaque para o 
arremesso do peso, onde o atleta estabeleceu a melhor marca de sua carreira. Clayton Pacheco 
disputou a prova do salto triplo e conquistou a medalha de prata. 

 Esportistas de Uberlândia se destacaram na etapa regional do Circuito Loterias Caixa Brasil 
Paraolímpico realizada no último fim de semana (28 e 29 de maio). Participaram da competição 88 
atletas nas modalidades de atletismo, halterofilismo e natação. A delegação uberlandense subiu ao 
pódio150 vezes, garantindo 63 medalhas de ouro, 55 de prata e 33 de bronze. 

 Quatro atletas paraolímpicos de Uberlândia disputaram a etapa dos Jogos Regionais de São Paulo – 2° 
Região, em Pindamonhangaba. Fábio Pereira correu e venceu a prova dos 1500m, Joana Silva e 
Wesley os 100m e Marly os 800m. 

 Os paratletas Letícia Lucas, Joana Helena Santos Silva, Clodoaldo Massardi, Rodrigo Rosa e Edilândia 
Araújo foram convocados para competir no ParaPanamericano, que foi realizado em Guadalajara, no 
México, no mês de novembro, com os seguintes resultados: Natação: Letícia Lucas – Prata – 200m 
medley, Bronze – 100m peito, atletismo: Joana Silva – Prata – 400m rasos, bocha: Clodoaldo Massardi 
– Bronze - categoria BC3, Halterofilismo: Rodrigo Rosa – Prata  

 A equipe paraolímpica de Uberlândia conquistou 41 medalhas na 3ª Etapa do Circuito Caixa Brasil 
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Paraolímpico, realizado entre os dias 3 e 4 de dezembro, em São Paulo. Foram 23 medalhas de ouro 
conquistadas, 09 de prata e 09 de bronze na natação, atletismo e halterofilismo, além de três recordes 
brasileiros. 

 A paratleta uberlandense Rosa Brito, a “Rosinha” conquistou o título brasileiro de powerlifting, em 
torneio realizado em São Paulo, no dia 04 de dezembro 

 

PARTICIPAÇÕES DAS EQUIPES DO UTC/PMU NOS CAMPEONATOS: 

 

 Peneira de Vôlei realizada no UTC de 01 a 04 de Fevereiro. Garotos de diferentes bairros de Uberlândia 
e até de outros estados foram avaliados.  

 Jogos amistosos de Voleibol feminino e masculino, categorias infanto e infantil no Ginásio Anexo do 
UTC – UTC/PMU/FUTEL X PRAIA CLUBE. 

 No dia 22 de Maio aconteceu o Campeonato de Voleibol Masculino Adulto, no Ginásio Dr. Eugênio do 
UTC – UTC/PMU/FUTEL X TIO PATINHAS. 

 Equipe de voleibol masculino da escola estadual Doutor Duarte Pimentel de Ulhoa / Futel / UTC sagrou-
se campeã da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG, na cidade de Uberaba. 

 A equipe de voleibol masculino mirim (15 anos) do UTC sagrou-se bicampeã do Campeonato Mineiro de 
Voleibol, em competição disputada em Ipatinga. 

 Equipe de basquete masculino do Ápice/UTC/Futel foi campeã dos Jogos Escolares 2011 da categoria 
15 a 17 anos, disputado na cidade de Curitiba-PR, entre os dias 07 e 11 de dezembro. 

 A equipe Pré-mirim (14 anos) de vôlei masculino do UTC/Futel foi campeã mineira após vencer o 
Campeonato Mineiro, realizado na cidade de Belo Horizonte. 

 

INICIAÇÃO ESPORTIVA E ESPORTE ESCOLAR 

 

 Apresentação dos novos professores de educação física aprovados no concurso público.  

 Reunião pedagógica com coordenadores e estagiários do Segundo Tempo. 

 Capacitação dos novos coordenadores do Programa Segundo Tempo. 

 Retorno das aulas da Iniciação Esportiva dia 07/02.  

 Retorno das aulas do Segundo Tempo dia 10/02.  

 Distribuição de material esportivo nos Núcleos de Esporte.  

 Divulgação das escolinhas da Futel nas escolas, pelos supervisores dos Poliesportivos. 

 Início dos amistosos entre os núcleos esportivos em diversas modalidades (futebol, futsal, voleibol, etc). 

 No dia 1º de Abril, às 9h30, cerca de 200 alunos do programa municipal de iniciação esportiva “Segundo 
Tempo” receberam a visita do velocista Arnaldo de Oliveira no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, 
que fica na rua Sétimo Spini, s/nº, no bairro Planalto. O atleta conversou com crianças e adolescentes 
sobre o tema “Inclusão Social” através do Esporte. 

 Torneio interno com as crianças do Airton Borges, realizado pela professora Anielle no dia 14 de Maio. 

 A iniciação esportiva do Viva Mansour participou da 3ª Copa Minas Gerais de Natação (2ª etapa), em 
Araguari, no dia 21 de Maio, ficando em 4º lugar geral na etapa.  

 Nos dias 28 e 29 de Maio a Equipe FUTEL/Uberlândia de Judô esteve presente na Copa Minas Open 
(Segunda Etapa do Campeonato Mineiro) em Formiga – MG. Competiram 11 atletas e forma 
conquistadas 10 medalhas. 

 Cerca de 65 alunos de karatê dos Núcleos de Esportes dos bairros São Jorge e Santa Luzia estiveram 
na Arena Sabiazinho para a troca de faixas.  
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 02/04 - I Etapa do XVII Torneio Regional de Natação para não federados - Local: Praia Clube - 25 
Medalhas 

 10/04 - I Fase da Copa Minas Gerais de Natação - Local: UTC - 22 Medalhas 

 30/04 - II Etapa  XVII Torneio Regional de Natação para não federados - Local: Mergulho Araxá - 26 
Medalhas 

 21/05 - II Fase da Copa Minas Gerais de Natação - Local: Pica Pau - Araguari - 28 Medalhas 

 11/06 - III Etapa do XVII Torneio Regional de Natação para não federados - Local: Caiçaras Country 
Club – Patos de Minas - 30 Medalhas 

 Participação dos alunos dos Núcleos de Esportes do Airton Borges, Segismundo Pereira, Tocantins, 
Parque do Sabiá, Dona Zulmira e Santa Luzia da etapa local da Copa Coca Cola, realizada entre os 
dias 3 e 17 de setembro, sendo vencida pela equipe do Segismundo Pereira. 

 Copa Carrijo, realizada no Poliesportivo Tancredo Neves, nas modalidades de Futebol e Voleibol, no dia  
03 de setembro. 

 Participação de alunos dos Núcleos de Esportes da Futel na I Copa Uberlândia de Karatê, realizado no 
dia 18 de setembro no Clube Girassol. 

 Participação de alunos dos Núcleos de Esportes Viva Mansour e UTC da III Etapa da Copa MG de 
Natação, realizado no Sesi Gravatás no dia 24 de setembro. 

 Realização de peneiradas, em parceria com o Uberlândia Esporte Clube, para buscar novos atletas para 
as equipes de base do time uberlandense, que fazem parte do projeto Craques do Futuro. 

 Torneio de Futebol de Campo da Iniciação Esportiva da Futel, que envolveu alunos dos Núcleos de 
Esportes nas categorias sub09, sub11, sub13 e sub15. As finais foram disputadas no Estádio Parque do 
Sabiá no dia 03 de dezembro. 

 Equipe de futebol de campo do Segismundo Pereira representou a cidade de Uberlândia na etapa final 
da Copa Coca-Cola, disputada em São Paulo, no dia 19 de novembro. 

 Treze alunos de judô dos Núcleos de Esportes da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer 
(Futel) representaram Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Judô, realizado na cidade de Assis-
SP, entre os dias 11 e 13 de novembro e conquistou nove medalhas, sendo duas de ouro, três de prata 
e quatro de bronze. 

 Alunos da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) são medalhistas no 
Campeonato Panamericano Sênior de Judô, realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro, em Santa 
Maria-RS. Os três atletas que representaram o Brasil na competição trouxeram para Uberlândia, duas 
medalhas de prata e quatro de bronze. 

 Os atletas da ginástica artística da Futel conquistaram 57 medalhas no Torneio Estadual de Ginástica 
Artística, realizado no ginásio da Universidade Federal de minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, 
entre os dias 10 de 11 de novembro. A equipe masculina ficou em primeiro lugar no quadro geral da 
medalhas. Já as meninas conquistaram a medalha de bronze. 

  

 

MELHORIAS NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 

 

 Manutenção geral de rotina (elétrica, hidráulica, mecânica e limpeza geral) do Parque Sabiá.  

 Manutenção da Pista de Skate Municipal.  

 Instalação da Iluminação subterrânea do Parque do Sabiá. 

 Início das Obras de construção do Alambrado (Complexo Virgílio Galassi). 

 Início das Obras da praça de alimentação/restaurante do Parque do Sabiá. 
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 Início das Obras do parque aquático (Complexo Virgílio Galassi). 

 Criação de 5 Recantos no Parque do Sabiá. 

 Interligação de todos os setores do Estádio João Havelange.  

 Ampliação de hidrantes para mangueiras de Incêndio dentro do campo e na área interna do Estádio 

João Havelange.  

 Instalação de corrimão e grades na entrada dos vestiários no Estádio João Havelange. 

 Impermeabilização das lajes do Estádio João Havelange.  

 Início da Construção da nova Pista de Skate Municipal. 

 Manutenção dos brinquedos do Mundo da Criança 

 Cobertura das duas quadras e troca das pedras de granito da sauna da Praça de Esporte do UTC. 

 Instalação do novo placar eletrônico de alta definição, com 24 metros quadrados (3m x 8m) e LED, no 

Estádio João Havelange. 

 Manutenção nos pedalinhos do Parque do Sabiá. 

 Confecção e instalação do relógio no Parque do Sabiá. 

 Iluminação da quadra da pista de skate. 

 Inauguração da Portaria Pau Brasil, dia 01 de setembro. 

 Troca e reparo nas válvulas hidráulicas do Estádio Parque do Sabiá 

 Instalação da nova iluminação do Mundo das Crianças 

 Instalação e inauguração dos novos orelhões temáticos do Parque do Sabiá – 05 de Junho 

 Viveiro e Bosque Lady Lene 

 Consertar aparelho de ginástica academia 

 Poda da cerca viva da rua Haia 

 Revisão iluminação quiosque do ipê 

 Inauguração da pista de Automodelismo no Parque do Sabiá 

 Instalação das câmeras de segurança no Estádio Municipal Parque do Sabiá, de acordo com o Estatuto 

do torcedor. 

 Instalação das cadeiras nas arquibancadas azul e amarela do Estádio Municipal Parque do Sabiá 

 Inauguração do novo pórtico, na via de acesso ao bosque e praça do servidor. 

 Asfaltamento do estacionamento de motos do Parque do Sabiá 

 Plantio de árvores em torno da pista de caminhada e corrida. 

 Instalação de relógios em pontos estratégicos da pista de caminhada e corrida. 
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 Início da construção do Recanto do Sabiá, com uma nova praça e uma academia popular, ao lado da 

portaria do bairro Tibery. 

ATENÇÃO AOS NÚCLEOS DE ESPORTES (POLIESPORTIVOS) 

 Visitas diárias aos Poliesportivos para análises e levantamento das necessidades, e para futuras 
melhorias nos Poliesportivos.  

 Manutenção dos Poliesportivos e recuperação dos campos. 

 Manutenção Geral de rotina: elétrica, hidráulica, mecânica e limpeza geral em todos os núcleos 
esportivos da Futel. 

 Canaã – Retirada de entulho 

 Custódio Pereira –  Construção de arquibancadas e reparo do alambrado 

 Dona Zulmira – Pintura geral no Poliesportivo; Iluminação da Quadra. 

 Jardim Brasília – Pintura geral no Poliesportivo; Plantio de grama no campo society; Pintura da sala de 
ginástica, troca registros vestiário. 

 Luizote de Freitas – Construção de arquibancada; Pintura Geral. 

 Patrimônio – Fechamento do alambrado;  Construção de arquibancada; colocação de rede de proteção, 
roçar e limpar. 

 Roosevelt – Roçagem e manutenção na rede de energia e irrigação do campo 

 Santa Luzia - Troca do Alambrado; Reforma das quadras; Pintura geral; Limpeza. 

 São Jorge – Montagem da bomba de irrigação, roçagem do campo, limpeza, revisar iluminação quadra 

 Segismundo Pereira – Pintura Geral no Poliesportivo; Troca do Alambrado; Construção de 
arquibancada, revisar iluminação vestiário. 

 Tancredo Neves – Troca do Alambrado. 

 Tocantins - Pintura Geral no Poliesportivo, troca de registros e válvulas hidráulicas 

 Campos A-G (Parque do Sabiá) – Recuperação e manutenção dos Campos. 

 Viva Mansour – Reparos na iluminação das quadras; Construção do palco; Instalação de aparelhos de 
Ginástica; Pintura e iluminação da quadra;  

 Vila Marielza – Fixação de Gols; Roçagem do campo. 

 Maria Resende – Pintura do Gol; Roçagem do Campo. 

 Quadra Ipanema – Troca do Gol.  

 Inauguração do Núcleo de Esportes do Jardim América, com uma pisa de skate em alvenaria e espaço 
para caminhada, no dia 05 de outubro. 


