
COMUNICADO DE EXTRAVIO

Extraviou-se em data desco-
nhecida, os livros contábeis e 
documentos Fiscais da empre-
sa Ambrolino Martins de 
Freitas, CNPJ 20.675.443/0001-
-90, estabelecida em Centrali-
na-MG.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA-

A ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DAS ÁGUAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIBEIRÕES 
ÁGUA LIMPA, PANGA E DOURADINHO – AUPAD, constituída sob a forma de organização civil voltada 
ara recursos hídricos, sem fins lucrativos e de interesse social, sem filiação político-econômica ou 
religiosa, tendo como área de atuação e abrangência a área de drenagem das Bacias Hidrográficas dos 
Ribeirões Água Limpa, Panga e Douradinho, inexistindo limites intermunicipais para as finalidades à que 
se propõe, respeitadas as autonomias federais, estaduais e municipais; Inscrita sob o CNPJ 
15.838.759/0001-15 e sediada na Rua Tenente Rafael de Freitas nº 704, bairro Copacabana, CEP: 
38411-066, nesta cidade de Uberlândia/MG, CONVOCA OS ASSSOCIADOS DA AUPAD, PARA 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 22 de Julho/2021, na sala de reuniões do 
Sindicato Rural de Uberlândia, à Av. Juracy Junqueira de Resende nº 100, bairro Pampulha, nesta cidade 
de Uberlândia, em 1ª chamada as 15:30hs com a presença de 2/3 dos associados; 2ª chamada as 16hs 
com a maioria simples dos associados (50% mais um); ou em 3ª chamada com no mínimo 1/3 dos 
associados as 17:00, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
 - Eleger a nova diretoria para o triênio de 2021 a 2024.
 - Eleger o novo conselho fiscal para o triênio de 2021 a 2024.
 - Discutir outros assuntos de interesse dos associados.
O prazo para registro de chapas será de 12(doze) dias antes da eleição, e deverá ser efetuada através 
de requerimento entregue na secretaria da associação, de segunda a sexta-feira em horário comercial, 
conforme determinam os artigos VI, § 51 e 52º, do Estatuto Social da AUPAD.
Dúvidas ou esclarecimentos antes da Assembléia poderão ser tratados com Jose Erivaldo Guedes 
Ferreira, por meio do telefone (34) 9 9976 1084 e ou e-mail - aupad.irrigantes@gmail.com.

Uberlândia, 17 de Junho de 2021.
JOSÉ ERIVALDO GUEDES FERREIRA

Diretor Presidente AUPAD
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SEXTA-FEIRA
18 DE JUNHO DE 2021

Jovem de 20 anos morre 
em acidente no Luizote
 | VÍTIMA SOFREU TRAUMATISMO CRANIANO; POLÍCIA VAI INVESTIGAR CIRCUNSTÂNCIAS

 � DA REDAÇÃO

Um acidente envolvendo 
um veículo e uma moto-
cicleta provocou a morte 

de um jovem de apenas 20 
anos na noite desta quarta-feira 
(16) em Uberlândia.  A ocorrên-
cia foi registrada no cruzamento 

UBERLÂNDIA

da rua Genarino Cazabona com 
a Avenida José Fonseca e Sil-
va, no bairro Luizote de Freitas. 
Com o impacto da batida, o mo-
tociclista Lincoln Augusto Silva, 
caiu da moto desacordado.

Uma viatura do Corpo de 
Bombeiros que passava pelo 
cruzamento no momento do 
acidente prestou os primeiros 
atendimentos, mas o jovem não 

resistiu e morreu no local. Ainda 
de acordo com os Bombeiros, 
ele sofreu um traumatismo 
craniano.

O motorista do carro e a 
passageira sofreram ferimentos 
leves e dispensaram atendi-
mento médico. A perícia da 
Polícia Civil esteve no local e as 
causas do acidente ainda serão 
investigadas. 

CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

Bombeiros atenderam à 
ocorrência na noite de quarta
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