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Prefeito antecipa medidas
e volta a fechar comércio
 | NOVA DELIBERAÇÃO MANTÉM FUNCIONANDO APENAS OS SERVIÇOS ESSENCIAIS

 � IGOR MARTINS

O prefeito Odelmo Leão 
anunciou que vai res-
tringir novamente a 

abertura do comércio local a 
partir da próxima segunda-feira 
(22), com exceção de farmá-
cias, supermercados, lojas de 
conveniência, panificadoras, 
postos de combustíveis, dis-
tribuidoras de gás e outros 
serviços essenciais. As infor-
mações foram divulgadas em 
live da Prefeitura e da Secreta-
ria Municipal de Saúde (SMS) 
na tarde desta sexta (19). A 
deliberação foi publicada no 
Diário Oficial e pode vigorar 
por até 15 dias. 

Os shoppings, clubes de 
lazer e lojas em geral não po-
derão abrir durante o período. 
O setor de restaurantes poderá 
funcionar apenas por delivery 
e atendimento eletrônico ou 
telefônico. Atividades religio-
sas em geral também estão 
vedadas.

Os setores de locadoras de 
veículos, assistências técnicas 
em geral, oficinas, lojas de au-
topeças, agências bancárias e 
as lotéricas poderão funcionar 
apenas das 10h às 18h, de se-
gunda a sexta. O comércio de 
embalagens também poderá 
atuar nestes dias e horários, 
porém apenas por meio ele-
trônico ou telefônico, mediante 
entrega em domicílio.

A medida ainda não se trata 
do regime de lockdown, mas 
a possibilidade não foi des-
cartada caso os números da 
Covid-19 continuem se agra-
vando nas próximas duas se-
manas. Segundo informações 
repassadas durante a live, 
em caso de descumprimento 
os estabelecimentos poderão 
sofrer medidas restritivas como 
a suspensão de alvará de fun-

cionamento por até 30 dias, 
pagamento de multa ou ainda 
ter o alvará cassado se houver 
reincidência.

A nova deliberação ocorre 
basicamente nos mesmos 
moldes ao que foi publicado em 
20 de março. Leão esclareceu 
que a medida se faz necessária 
para que a população fique em 
casa. “Aglomeração de forma 
alguma. Durante 15 dias, se 
houver colaboração de todos, 
esses dias passarão logo. 
Ou nós vamos todos juntos 
procurar uma solução nova ou 
não teremos caminhos”, disse 
o prefeito.

 � ISOLAMENTO SOCIAL

O secretário municipal de 
Saúde, Gladstone Rodrigues 
da Cunha, apresentou dados 
relacionados ao isolamento 
social em Uberlândia. Segundo 
o responsável pela pasta, o ob-
jetivo de aumentar o índice du-
rante o feriado prolongado da 
última semana não foi atingido.

“A população não reconhe-
ce a gravidade da situação e 
não está respeitando o isola-
mento. Se população não se 
envolver, não teremos leitos 
hospitalares para atender os 
pacientes mais graves e nem 
os de enfermarias. Essa é a 
situação gradativa do colapso 
do sistema de saúde e não nos 
restou outra alternativa se não 
fechar o comércio. Se a popu-
lação não se envolver, daqui 
uma, duas semanas, podemos 
tomar atitudes mais drásticas”, 
disse o secretário de Saúde, 
Glasdtone Rodrigues, nesta 
tarde. 

 � ENTENDA

Na quarta (17), Odelmo já 
havia anunciado a reavaliação 
do funcionamento do comércio 

UBERLÂNDIA

no município na próxima terça 
(23), junto ao Comitê de En-
frentamento à Covid-19, e que 
a possibilidade de endurecer 
as medidas não estava des-

cartada. Em uma postagem 
em suas redes sociais no início 
desta tarde, o prefeito anun-
ciou que a antecipação das 
medidas aconteceu por conta 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO 
TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL - COM SEDE NA AVENIDA MARCIANO DE 
ÁVILA, N.º 1066, BAIRRO BOM JESUS, EM UBERLÂNDIA/MG, INSCRITA NO 
CNPJ/MF SOB O N.º 41.669.227/0001-01 E NIRE N.º 3140000563-3 - EDITAL DE 1ª, 2ª 
E 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. 
– SICOOB CREDITRIL, , no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 40), CONVOCA 
os associados desta cooperativa em pleno gozo de seus direitos sociais, para a 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 24 de 
julho de 2020, no Auditório Itaimor Fernandes dos Santos, localizado na Rua Belém, nº 
100, Bairro Bom Jesus, em Uberlândia/MG (anexo ao Centro Administrativo do Sicoob 
Creditril), em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico, às 14:00 
horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de 
associados, às 15:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um 
dos associados, ou em terceira e última convocação às 16:00 horas com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte: 
ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1 - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes 
pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal e; b) Parecer/Relatório de auditoria 
independente sobre as demonstrações financeiras/contábeis e notas explicativas. 1.1 – A 
prestação de contas compreende: a) Relatório de Gestão; b) Balanço dos dois semestres 
do exercício de 2019; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 
31/12/2019; 
2 - Destinação e definição da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras 
líquidas apuradas;
3 - Fixação do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva, bem como, cédulas de presença dos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal; 
4 - Renovação do Fundo de Contingências Judiciais e Extrajudiciais (trabalhistas, cíveis e 
fiscais);
5 - Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1 – Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDITRIL (Artigo 1º ao 91), sem 
alteração do objeto social com vista a adequar e consolidar as alterações realizadas no 
Estatuto Padrão do Sistema Sicoob e aos normativos vigentes, que alteram e consolidam 
as normas relativas a constituição e ao funcionamento de cooperativas de crédito;
Observação: Este edital substitui o anteriormente publicado no Jornal “Diário de 
Uberlândia”, edições de quinta-feira, dia 12/03/2020, página A7; sexta-feira, dia 
13/03/2020, página B4; e sábado, dia 14/03/2020, página B4, e ainda no Site da 
cooperativa (www.sicoobcreditril.com.br) e afixado em locais comumente mais visitados 
por nossos cooperados; bem como o edital de adiamento pulicado no Jornal “Diário de 
Uberlândia”, edição de quinta-feira, dia 02/04/2020, página B4, e ainda no Site da 
cooperativa (www.sicoobcreditril.com.br) e afixado em locais comumente mais visitados 
por nossos cooperados, em virtude da impossibilidade de realização da assembleia, face 
a classificação pela Organização Mundial de Saúde do novo Coronavírus – COVID-19 
como pandemia, bem como demais recomendações das autoridades competentes.
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