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Assunto/título: objetos encontrados na MG-050 à disposição de proprietários 
 

 

AB Nascentes das Gerais divulga objetos à disposição de proprietários 

 

A AB Nascentes das Gerais, atendendo à política de achados e perdidos, divulga a relação 

dos objetos encontrados no Sistema MG-050/BR-265/BR-491 que estão à disposição para 

retirada pelos proprietários.  

 

Caso não haja a retirada ou reclamação dos itens abaixo pelos proprietários em até 30 dias, 

eles serão doados, descartados ou encaminhados à Câmara Municipal de Divinópolis. Os 

proprietários podem entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800 

282 0505 (opção 3) para receber as orientações necessárias para a retirada do objeto. 

 
 
OBJETOS ENCONTRADOS:  
 

• Cartão de Crédito – Banco Itaú em nome de R.F.V. – Final 9419 

• Cartão de pedágio – Banco Visa/Bradesco – Final 4700 

• Cartão de Pedágio – Banco Elo/Bradesco em nome de R.M.F – final 9105 

• Dois cartões de crédito – Banco NUBANK e Caixa Econômica Federal em nome de 
R.G.C.J. – finais 6319 e 5221 (respectivamente) 

• Dois cartões – banco Caixa Econômica Federal, CNH e CRLV em nome de V.F.S. e 
dinheiro em espécie; 

• Uma lixeira; um mixer; uma peneira e um copo medidor; 

• Uma mochila de lona e uma trena; 

• Baú contendo roupas de cama; 

• Conjunto de 2 rodas com pneus 
 
 
 
 
AB Concessões I AB Nascentes das Gerais  
A concessionária AB Nascentes das Gerais pertence à AB Concessões, que figura entre as principais 
companhias de concessão de rodovias do Brasil e administra mais de 1,5 mil quilômetros de 
rodovias, sendo responsável pelas concessionárias paulistas AB Triângulo do Sol e AB Colinas e, no 
Estado de Minas Gerais, a AB Nascentes das Gerais. 
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