
TERÇA-FEIRA
31 DE DEZEMBRO DE 2019

Eu, Sueli Cardoso, brasileira, divorciada, aposentada, inscrito no CPF sob o nº 511.XXX.XXX-53 e no 
RG nº 23XXX7 – SSP/MG, residente e domiciliado em  Uberlândia-MG, declaro para os devidos fins 
que encontram-se perdidos os meus documentos pessoais (identidade e o CPF), desde a data de 
23/12/2019, conforme Boletim de Ocorrência de número 2019-063050128-001. Por ser expressão da 

verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 
Uberlândia, 31 de dezembro de 2019.

TRICON
COMUNICADO

Atendendo a determinação dos parágrafos 1° e 2° do Art. 1° do Decreto 
Municipal n° 7794 de 25 Fevereiro de 1999, a TRICON – Triângulo 
Concessões S/A, comunica que a partir de zero hora do dia 01 de Janeiro de 
2020, o valor da tarifa de embarque para as linhas intermunicipais passa a ser 
de:

- R$ 1,53 (Um real e cinquenta e três centavos) para distâncias até 40 Km; 
- R$ 2,45 (Dois reais e quarenta e cinco centavos) para distâncias entre 40 Km 
a 100 Km;
- R$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) para distâncias acima de 
100Km.

Este reajuste está respaldado no artigo 1° e seus parágrafos 1° e 2° do 
Decreto Municipal acima citado, e Resolução n° 027 de 27 de Dezembro de 
2019 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais.   

Edital de Convocação da 59ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Curador da Fundação Rádio e Televisão Educa-
tiva de Uberlândia

Uberlândia, 30 de dezembro de 2019.

Prezado(a) Senhor(a),

Na qualidade de vice-presidente do Conselho Curador da 
Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia, convo-
co V. Sa. para participar da 59ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Curador da RTU, a se realizar no Anfiteatro do 
Bloco 1S, na Av. João Naves de Ávila, 2121, Campus Santa 
Mônica, Uberlândia-MG, no dia 07 de janeiro de 2020 às 
9h30 em primeira convocação com a presença mínima da 
metade dos integrantes, ou, às 10h em segunda convocação, 
caso não haja quórum na primeira.

A pauta do trabalho é a seguinte:
1. Alteração de Estatuto sob recomendação do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais.

Elaine Saraiva Calderari
Vice-Presidente do Conselho Curador RTU

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A ICASU-AD - Instituição Cristã de Atenção Socioterapêutica de Uberlândia, na pessoa do seu 
representante legal, Sr. Antônio Naves de Oliveira, vem RETIFICAR o Edital de Convocação da 
Assembleia Geral para eleição dos órgãos diretivos da instituição (Diretoria, Conselho Deliberativo 
e Conselho Fiscal), a ser realizada em 07 de janeiro de 2020, publicado no dia 05, 06 e 07/12/2019 
no Jornal Diário de Uberlândia, para nele fazer constar o correto ano da realização da respectiva 
assembleia:
Onde se lê: “...Assembleia Geral que será realizada na Av. dos Vinhedos no 91, Morada da Colina, 
nesta cidade de Uberlândia, no dia 07/01/2019 (terça-feira) às 17:30 horas...”
Leia-se: “...Assembleia Geral que será realizada na Av. dos Vinhedos no 91, Morada da Colina, 
nesta cidade de Uberlândia, no dia 07/01/2020 (terça-feira) às 17:30 horas...”
Ficam mantidas todas as demais disposições do Edital de Convocação.

Uberlândia, 30 de dezembro de 2019.

Antônio Naves de Oliveira
Instituição Cristã de Atenção Socioterapêutica de Uberlândia – ICASU-AD
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POLÍTICA

Carrijo assume presidência da Câmara
 | VEREADORES ATENDEM A DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA, QUE ACATOU RECOMENDAÇÃO DO MPE PARA RECOMPOR MESA DIRETORA

 � SÍLVIO AZEVEDO

Mesmo sem sessões 
ordinárias, os verea-
dores de Uberlândia 

que ainda possuem mandato 
realizaram uma reunião na 
manhã de ontem e definiram 
que Antônio Carrijo (PSDB) 
será o presidente interino da 
Câmara Municipal. 

A reunião aconteceu após 
a Justiça de Uberlândia aca-
tar um pedido do Ministério 
Público Estadual (MPE) para 
que fosse realizada a recom-
posição da mesa diretoria 
após a prisão de 20 vereado-
res durante a Operação Má 
Impressão, há 15 dias. Ainda 
seguem presos no Presídio 
Jacy de Assis 14 vereadores, 
entre eles, o atual presidente, 
Hélio Ferraz- Baiano (PSDB).

Além de Antônio Carrijo 
como presidente, os vere-
adores nomearam Adriano 
Zago (MDB) como 1º secretá-
rio e ordenador de despesas 
interino, cargo então ocupa-
do por Ronaldo Alves (PSC), 
que também se encontra 
preso.

“Na parte da manhã reu-
nimos e decidimos respeitar 
o Poder Legislativo, o regi-
mento interno prevê que o 
vereador com maior idade 
seja o presidente e em segui-
da, o ordenador de despesa, 
no caso Adriano Zago. Nós 
estamos assumindo interina-

mente essas posições”, disse 
Carrijo.

Participaram da reunião, 
Adriano Zago (MDB), Antô-
nio Carrijo (PSDB), Michelle 
Bretas (Avante), Pastor Átila 
Carvalho (PP), Sargento Ed-
naldo (PP), Thiago Fernan-
des (PRP) e Walquir Amaral 
(SD). O único ausente foi 
Leandro Neves (PSD), que 
está em viagem.

Ainda de acordo com 
Carrijo, primeiramente os 
vereadores estão definindo 
as questões administrati-
vas mais urgentes. “Temos 
contratos vencendo, paga-
mentos a serem feitos aos 
fornecedores que precisam 
ser renovados. Então, tudo 
isso vai ser feito a partir de 
agora. Todos os atos vamos 
comunicar ao Judiciário”.

O ordenador de despe-
sas interino, Adriano Zago, 
afirmou que é um desafio as-
sumir o posto da forma como 
foi, mas que os trabalhos da 
Câmara Municipal continuam 
e que ela precisa de coman-
do para funcionar.

“Nós vereadores temos 
que nos unir. Somos re-
presentantes e ninguém 
se alegra com o que está 
acontecendo, muito pelo 
contrário, mas temos que 
tomar conta daquilo para 
qual fomos eleitos. Então, 
a Câmara precisa dessa 
gerência, desse comando, 

DEZEMBRO

Chuvas ultrapassam 
média histórica do mês

O mês de dezembro de 
2019 registrou chuvas su-
perior à média histórica em 
Uberlândia. Segundo os da-
dos registrados pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet), desde o dia 1º de 
dezembro até ontem, foram 
computados cerca de 302 
milímetros de volume de 
precipitações no município. 
A média histórica da cidade 
registrada no período é de 
290 mm.

O maior temporal, noti-
ciado pelo Diário de Uber-
lândia, aconteceu no dia 8 
de dezembro, quando foram 
computados 61 milímetros de 
chuva e rajadas de vento de 
até 37 km/h. Na época, Uber-
lândia havia registrado 60% 
do esperado de precipitações 
para o mês.

As tempestades causa-
ram diversos impactos no 
município como alagamen-
tos, quedas de árvores e as-
faltos danificados. Segundo 
o Corpo de Bombeiros e a 
Defesa Civil, mais de 20 pes-
soas ilhadas nas inundações 
foram resgatadas e dezenas 
de veículos sofreram danos.

Para os últimos dias do 
mês são esperadas chuvas 
moderadas. Para hoje, ter-

ça-feira são apontados 30% 
de probabilidade de precipi-
tações durante a tarde. Elas 
podem ocorrer de forma mais 
isolada e passageira. As tem-
peraturas variam com mínima 
de 19°C e máxima de 33°C.

Ainda de acordo com o 
Inmet, a partir do dia 1º de 
janeiro de 2020 são previstas 
fortes tempestades acompa-
nhadas de trovoadas e raja-
das de vento a qualquer hora 
do dia. Os termômetros irão 
variar entre 20°C e 31°C. Um 
núcleo de instabilidade está 
se instalando na região o que 
poderá provocar mudanças 
significativas até o próximo 
fim de semana.

“Essa condição é devido 
a uma frente fria que está 
vindo do litoral paulista. Ela 
irá reforçar as áreas de insta-
bilidade do Triângulo Mineiro 
provocando fortes chuvas 
para o começo de 2020”, 
explicou o meteorologista do 
Inmet, Claudemir Azevedo.

A umidade relativa do ar 
segue alta, variando entre 
80% pela manhã e 40% no 
decorrer do dia. A partir do 
primeiro dia de 2020, ela po-
derá aumentar para 95% no 
início do dia e cai para 55% 
a tarde.

GOVERNO DO ESTADO

Primeira parcela do salário 
será paga no dia 10 de janeiro

O Governo de Minas 
Gerais continua, para o 
próximo ano, com o pa-
gamento escalonado de 
salários do funcionalismo 
público estadual. A escala 
de janeiro foi divulgada 
ontem, pela Secretaria de 
Estado de Planejamento e 
Gestão. 

Segundo o cronograma, 
a primeira parcela será 
paga no dia 10 de janeiro, 
e a segunda, no dia 20. 

Na primeira parcela serão 
depositados até R$ 3.000, 
para os servidores da Saú-
de, e até R$ 2 mil, para 
demais servidores. 

Na segunda parcela, 
serão depositados os va-
lores restantes para todos 
os servidores. Já na área 
da Segurança Pública, os 
servidores receberão o pa-
gamento integral no dia 10, 
e a segunda parcela do 13º 
salário no dia 21 de janeiro.

e nós estamos aqui para 
assumir isso”.

A princípio, segundo Zago, 
os primeiros atos serão para 
resolver as questões da vi-
gilância, limpeza e o paga-
mento de salários e férias de 
servidores e assessores. “Os 
demais atos que forem sendo 
necessários, vamos reunir 
os oito vereadores para que 
façamos essa decisão em 
consenso. Está certo que eu 
e o Carrijo assinaremos, mas 

com a anuência deles”.
Ainda na tarde de ontem, 

os sete vereadores se reu-
niram com o juiz plantonista 
da comarca de Uberlândia, 
Lorenço Migliorini, para apre-
sentar o que foi definido na 
reunião da manhã e ainda 
tratar do serviço de vigilância 
da Câmara Municipal, já que 
o contrato com a empresa 
responsável se encerra hoje.

Segundo Adriano Zago, 
será feita uma contratação 

de emergência do serviço e 
em breve uma nova licitação 
será realizada. “A Câmara já 
vinha fazendo um processo, 
uma licitação de vigilância. 
Seis empresas apresentaram 
as suas propostas e teve a 
de menor preço que venceu. 
Pretendemos assinar um 
contrato emergencial com 
essa empresa e, depois de 
resolvida toda essa questão, 
verificar se ela tem condições 
de permanecer ou não”.

 � POSSE DOS SUPLENTES

De acordo com o presiden-
te interino da Câmara, Antônio 
Carrijo, os suplentes deverão 
tomar posse na primeira ses-
são de 2020. “Já foi acordado 
entre o Ministério Público e a 
Procuradoria da Casa que a 
posse dos suplentes será na 
primeira sessão de fevereiro. 
Não justifica a gente dar a 
posse agora se nós estamos 
em recesso”.

SÍLVIO AZEVEDO

Vereadores na chegada 
ao Fórum, ontem, para se 
reunir com juiz plantonista


