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Chácaras 
onde 
ocorrem 
festas
podem ter 
legalização 
suspensa
 | PROMOTOR DE JUSTIÇA DISSE QUE MP 

PEDIRÁ PERDIMENTO DE PROPRIEDADES

 � IGOR MARTINS

ASuperintendência de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) de 

Uberlândia fechou dez festas na 
cidade no último fim de semana, 
durante uma ação realizada para 
combater o avanço da Covid-19 
no município. Em uma das 
vistorias, 150 pessoas foram fla-
gradas em um evento realizado 
em uma chácara, na região da 
Represa de Miranda.

Em coletiva realizada na 
tarde desta segunda-feira (22), 
na sede do Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) em 
Uberlândia, foi divulgado que 
após a fiscalização o local havia 
sido lacrado pelas autoridades. 
Pouco depois, os agentes de fis-
calização e a Polícia Militar (PM) 
retornaram ao local e constata-
ram que cerca de dez pessoas 
removeram o lacre e voltaram a 
se aglomerar na festa.

“Estas pessoas serão pro-
cessadas”, disse o superinten-
dente do Procon, Egmar Ferraz. 
Ainda no fim de semana, o órgão 
recebeu mais de 600 denúncias 
de comércios irregulares e aglo-
merações em Uberlândia.

Além das festas, Ferraz afir-
mou que a realização de lives 
também têm causado aglome-
rações. Segundo ele, várias 
denúncias apontavam o acon-

tecimento de festas, mas que na 
realidade se tratavam de  ações 
geralmente promovidas por 
cantores, artistas e instituições. 
Ainda de acordo com Egmar, tais 
eventos contribuem para a aglo-
meração de pessoas na parte 
externa dos ambientes onde as 
lives ocorrem. A responsabili-
dade, neste caso, é totalmente 
dos organizadores e produtores 
das ações.

“As pessoas ficam do lado de 
fora e isso causa aglomeração. 
É preciso tomar todas as precau-
ções para que isto não aconteça. 
A responsabilização será atribu-
ída a quem está organizando a 
live”, explicou.

Com o objetivo de frear o 
avanço da Covid-19 e intensi-
ficar a fiscalização, a PM e o 
Procon utilizarão drones com 
sensor de calor para identificar 
regiões onde acontecem festas 
e aglomerações de pessoas. A 
informação foi confirmada nesta 
tarde pelo superintendente do 
órgão.

 � LEGALIZAÇÃO DE 
CHÁCARAS

Durante a coletiva de im-
prensa, o promotor de Justiça 
Fernando Martins falou sobre 
a possibilidade de suspensão 
da legalização de chácaras que 
forem fiscalizadas com festas e 
aglomerações de pessoas. Em 
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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.

TERÇA-FEIRA
23 DE JUNHO DE 2020
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