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BR-365

PRF apreende 40 filhotes de arara em Uberlândia
 � DHIEGO BORGES

A Polícia Rodoviária Fed-
eral (PRF) apreendeu, no 
início da tarde desta quar-
ta-feira (12), 40 filhotes de 
Arara-canindé na BR-365 em 
Uberlândia. Os animais es-
tavam sendo transportadas 
ilegalmente para o estado de 
São Paulo.

Segundo informações re-
passadas pela PRF, a equi-
pe fazia uma fiscalização de 
rotina na base que fica na 
rodovia, quando abordou um 
motorista de 30 anos, que não 
teve a identidade revelada. 
Os filhotes foram localizados 
no porta-malas do veículo em 
diversas caixas de papelão.

De acordo com a PRF, o 
autor, que mora em Uberlân-
dia, estava vindo de Goiás e 
levaria as aves para serem 
comercializadas em São Pau-
lo. A ocorrência foi finalizada 
pela PRF. O IBAMA compare-
ceu ao local e foram lavradas 
multas de aproximadamente 
R$ 5 mil por cada ave trans-

portada.
Ainda segundo a PRF, o au-

tor tem passagem pela mesma 
ocorrência. A polícia informou 
ainda que após assinar o termo 
o homem foi liberado. As aves 
serão encaminhadas para o 
Hospital Veterinário da Univer-
sidade Federal de Uberlândia 
(UFU) para receber cuidados. 

PRF DIVULGAÇÃO

vivo pelas redes sociais do 
Santuário. No dia 15 de agosto, 
acontece a Santa Missa, além 
da cerimônia de coroação e 
o encerramento, que também 
poderão ser acompanhados 
pela internet. 

Também está previsto um 
Leilão Virtual, no dia 15 às 
12h, com transmissão ao vivo 
pelo canal do YouTube do San-
tuário e pelo Sindicato Rural da 
cidade de Monte Carmelo. A 
renda arrecada será destinada 
ao Santuário. A programação 
completa pode ser conferida 
no site www.senhoradabadia.
com.br.

 � FISCALIZAÇÃO 

Mesmo com a ausência da 
tradicional peregrinação dos 
romeiros pela BR 365, a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) man-
teve as atividades de ronda os-
tensiva e fiscalização no trecho 
sob sua responsabilidade.

Devido às restrições por 
conta da pandemia, neste ano 
não foram montados pontos de 
apoio aos romeiros ao longo da 
rodovia e, por isso, nos locais 
onde não há acostamento, a 
faixa de rolamento da rodovia 
destinada ao trânsito exclusivo 
dos peregrinos também não foi 

isolada como costuma aconte-
cer todos os anos. 

Em entrevista ao Diário, o 
inspetor da PRF, Filipe Saad, 
esclareceu que as equipes 
seguem até 15 de agosto 
fazendo abordagens aos 
motoristas, orientando sobre 
os principais cuidados no 
tráfego. Segundo o inspetor, 
mesmo com a orientação das 
autoridades, ainda é possível 
notar um movimento de ro-
meiros na estrada, por isso 
a indicação aos condutores 
é redobrar a atenção neste 
período. 

“Nossa orientação aos mo-

toristas é prestar bastante 
atenção no trânsito, princi-
palmente caso cruze com 
alguém caminhando. E para 
as pessoas é que não se faça 
a caminhada neste ano devido 
a ausência da estrutura desti-
nada aos romeiros”, destaca o 
inspetor. 

Ainda de acordo com a 
PRF, ainda não há um bal-
anço das atividades, mas, 
por enquanto, segundo o in-
spetor, não houve nenhuma 
ocorrência grave desde o dia 
1º até o momento. Em caso 
de emergência na rodovia, o 
cidadão deve ligar no 191.

Cooperativa dos Cafeicultores do
Cerrado de Monte Carmelo Ltda.

Rodovia MG-190, Km 04
Zona Rural. CEP:38500-000

Monte Carmelo - MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO DE MONTE CARMELO LTDA – monteC-
Cer, RODOVIA MG 190, KM, 3,9 - ZONA RURAL – MONTE CARMELO – MG. CNPJ/MF 
00.650.386/0001-87 – NIRE: 314.0000985-0.
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO 
CERRADO DE MONTE CARMELO LTDA; monteCCer – no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo artigo 38, letra K do Estatuto Social, CONVOCA os associados, que nesta data são 
de número 121 (cento e vinte e um) em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de agosto de 2020, na Av. Dona Clara, 715, 
Centro, Monte Carmelo, MG, no Salão de Eventos Pelicano, - às 17:00 horas em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; às 18:00 horas em 
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última 
convocação às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: Ordem do dia: 1. 
Alteração no Capítulo II do Objetivo Social e Artigo 2º, acrescentar a letra N com o seguinte objetivo: 
Realizar o Cultivo de café, em propriedades próprias ou arrendadas.
OBS.:
 1) A presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizar-se à em local diverso 
da sede social, por não possuir espaço físico em sua sede.
 2) Em razão da pandemia e como medida de segurança nos termos do Decreto 
Municipal número 2.307, de 07 de agosto de 2020, informamos que:
 a) Será exigido o uso de máscara;
 b) O prazo máximo de duração da assembleia será de uma hora;
 c) Será adotado distanciamento entre as cadeiras com espaçamento de 2 metros entre 
os participantes;
 d) A entrada será permitida, somente aos cooperados em condições de votar.
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