
Pista do Parque do Sabiá 
é opção para ciclismo
 | ATIVIDADE FÍSICA ESTÁ LIBERADA DE SEGUNDA A SÁBADO COM O USO DE MÁSCARA

 � DA REDAÇÃO

Dentre as atividades físi-
cas liberadas no Parque 
do Sabiá neste período 

de pandemia, o ciclismo tem 
sido uma das mais praticadas 
pelos frequentadores do local. 
Diariamente, um grande nú-
mero de ciclistas passa pelo 
principal cartão postal de Uber-
lândia nos períodos da manhã, 
tarde e noite.

Para quem gosta de pedalar 
durante o dia, a prática de ci-
clismo no Parque do Sabiá está 
autorizada no sentido horário 
da pista, de segunda a sábado, 
das 10h às 16h. Já o ciclismo 
noturno é no sentido anti-horá-
rio, de segunda a sexta-feira, 
das 22h à meia-noite (apenas 

treinos), e aos sábados, das 
20h à meia-noite (pedal da 
família, voltado a quem deseja 
pedalar em baixa velocidade).

Os frequentadores têm que 
usar máscaras de proteção e 
são orientados a manter dis-
tância mínima de dois metros 
entre si. Eles ainda têm sua 
temperatura aferida por pro-
fissionais da Fundação Uber-
landense do Turismo, Esporte 
e Lazer (Futel) na portaria do 
bairro Santa Mônica e, caso 
apresentem estado febril, não 
entram no local.

Para pedalar no Parque 
do Sabiá no período noturno, 
também é necessário portar 
um documento oficial com 
foto, usar capacete e luvas de 
proteção e entrar exclusiva-
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mente pela portaria da Avenida 
Anselmo Alves dos Santos, no 
Santa Mônica.

 � OUTRAS ATIVIDADES
 

A pista também está liberada 
para aqueles que desejam 
correr ou caminhar (no sentido 
anti-horário, das 5h às 22h, de 
segunda a sexta-feira, e das 5h 

às 20h nos sábados) e andar 
de patins (no sentido horário, 
de segunda a sábado, das 10h 
às 16h). As práticas esportivas 
coletivas – como futebol, futsal, 
vôlei e basquete – e o uso de 
piscinas, academias, quadras 
e campos seguem suspensos, 
assim como o funcionamento 
do Parque do Sabiá nos domin-
gos e feriados.

Frequentadores podem 
pedalar com a adoção de 
medidas de segurança

LICENÇA AMBIENTAL

A empresa Cervejaria Cidade Imperial S.A, portadora do CNPJ: 31.228.003/0001-00, torna 
público que obteve da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba, por meio do Processo Administrativo nº 3567/2020, a Licença Ambiental 
Simpli�cada, modalidade LAS/RAS, para Fabricação de Cervejas, Chopes e Maltes, válida pelo 
prazo de 10 anos (18/12/2030).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assembleia Geral de Prestação de Contas de Ocor-
rências Financeiras e de Atividades do ano 2020, de 

Patrimônio, e de Posse da Diretoria e Conselho 
Fiscal

O Presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Enti-
dade, convoca seus associados para a Assembleia Geral 
a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2021, em sua sede, 
localizada na Av. Juracy Junqueira de Rezende, nº 100, 
nesta cidade, a ser instalada em primeira convocação às 
17:00 horas, e, em não havendo quórum suficiente, em 
segunda convocação, com qualquer número de associa-
dos presentes, às 17:30 horas, para, nos termos do 
artigo 27, “a” e “b”, e artigo 16, “b”, “c” e “d”, do Estatuto 
Social, deliberar sobre:
1)Prestação de contas do exercício financeiro de 2020, 
apresentadas pela Diretoria, com parecer do Conselho 
Fiscal;
2)Relatório das atividades do exercício 2020, apresenta-
do pela Diretoria;
3)Prestação de contas do patrimônio da Entidade;
4)Posse dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal, e 
respectivos suplentes, eleitos em 07 de dezembro de 
2020, com mandato que vigorará no triênio 2021 a 2024.

Uberlândia, 13 de janeiro de 2021. 
           

     Thiago Bianchi Silveira
       -2º Vice-Presidente -        
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