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OFERTAS VÁLIDAS DE 22/10 A 25/10/2020

AS IMAGENS SÃO PARA EFEITO ILUSTRATIVO. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE CORRIGIR INFORMAÇÕES INCORRETAS POR MOTIVOS DE ERROS GRÁFICOS. TODOS OS ITENS DESTE JORNAL DE OFERTAS NÃO RESPEITAM PROPORÇÕES ENTRE SI. CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, PODERÁ HAVER LIMITAÇÃO DE OFERTA POR CLIENTE CONFORME INCISO ‘’I’’ DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Acesse
www.atacadao.com.br

SIGA-NOS NAS REDES
SOCIAIS

/Atacadaosa.Oficial

@atacadao_sa

atacadaosa.oficial

/AtacadaoAutosservico

OU COM CARTÃO DE DÉBITO

CARTÕES DE CRÉDITO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS NÃO SÃO ACEITOS.

Todos os produtos aqui anunciados são válidos 
de 22/10 a 25/10/2020 apenas para a(s) loja(s) 
descrita(s) ao lado. Garantimos a quantidade de 
10 unidades ou 10kg de cada produto, enquanto 
durarem nossos estoques.

T U D O  I S S O  E  M U I T O  M A I S  V O C Ê  E N C O N T R A  N A  LO J A  A B A I X O :

UBERLÂNDIA/MG:
Av. Cesário Crosara, 925 (em frente ao Viaduto da 
João Pessoa - próximo à Rodoviária) - F. (34) 3131-2724

Horários: Segunda a sábado, das 7h às 22h. Domingos, das 8h às 18h. 
Feriados, consultar a gerência local. 

R$23,45Arroz Vasconcelos 
Agulhinha - Tipo 1
Pacote com 5kg R$12,90 R$5,59 R$0,59Amaciante para 

Roupa Comfort
Azul
Bombona com 3L

Energético 
Monster Energy
Lata com 473ml

Bebida Láctea Cemil
Chocomil/Vitamil
TP com 200ml

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
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Justiça eleitoral defere 
candidatura de Placidino
 | CANDIDATO ENCABEÇA CHAPA DO MDB NA DISPUTA MAJORITÁRIA, AO LADO DE ODETE AFONSO COMO VICE

 � SÍLVIO AZEVEDO

A Justiça Eleitoral de Uber-
lândia decidiu, nesta ter-
ça-feira (20), que Placidino 

Stábile será o candidato do MDB 
a prefeito de Uberlândia. A sen-
tença foi assinada pelo juiz da 
314ª Zona eleitoral Paulo Roberto 
Caixeta, que ainda impugnou a 
candidatura de Lourival Santos. 
A decisão cabe recurso. 

O juiz entendeu que não hou-
ve irregularidades na convenção 
partidária municipal do MDB, que 
aconteceu dia 16 de setembro e 
escolheu Placidino como o nome 
do partido na eleição majoritária.

“Sem dúvida, partidos políticos 
gozam de autonomia partidária, 
a qual decorre diretamente da 
Constituição Federal. Todavia, 
havendo inadequada aplicação 
de preceito legal, a autonomia 
partidária não pode ser invocada 
a pretexto de isentar as agremia-
ções partidárias de controle e fis-
calização”, justificou o magistrado. 

Após a escolha do diretório 
municipal, uma ala do partido, 
liderada pelo ex-senador Wellin-
gton Salgado, conseguiu uma in-
tervenção da Executiva Nacional 
do MDB para anular a decisão 
da municipal e indicar o radialista 
Lourival Santos como candidato. 
Desde então a análise estava nas 

mãos do Judiciário Eleitoral. 
“Essa decisão vem de encon-

tro com que a gente esperava, 
considerando que todo processo 
que deferiu e chegou a nossa can-
didatura foi legítimo e legal. Nós 
seguimos o estatuto do MDB, a lei. 
Tudo foi feito dentro da legalidade 
e seguindo todos os ritos”, disse 
Placidino Stábile.

A partir de agora, segundo 
Placidino, a campanha ganha le-
gitimidade e tranquilidade para os 
trabalhos, inclusive com a chapa 
de vereadores, porém sabe que 
a outra parte interessada pode 
recorrer da decisão. 

“Minha campanha já está 
acontecendo, está na rua. Estou 

participando dos programas elei-
torais, entrevistas, debates e isso 
agora nos dá um gás maior para 
divulgar a campanha e trazer os 
candidatos a vereador pra junto 
da gente, porque isso tinha gera-
do uma certa incerteza e descon-
forto por parte deles, mas agora 
vamos daqui pra reta final dar um 
corpo maior para a campanha e 
chegar bem lá no final”, finalizou. 

A reportagem tentou contato 
com a defesa da chapa encabeça-
da por Lourival Santos, por meio 
do advogado Paulo Monteiro, mas 
as ligações não foram atendidas 
e as mensagens respondidas até 
a publicação.
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