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Tribuna do Norte

Rapaz é morto a tiros no
Azeredo em Moreira Cesar
Por volta das 23h30 de
segunda-feira (17), a Polícia Militar foi acionada
para atender ocorrência na
qual um morador do Dis-

trito de Moreira César teria ouvido vários disparos
de arma de fogo próximo a
sua residência.
Chegando ao local, foi

encontrado o corpo de um
rapaz de 25 anos, alvejado
com tiros na cabeça, tórax,
braço e perna.
A vítima foi encami-

nhada ao Instituto Médico Legal. Apresentado ao
plantão do 1º DP, o caso foi
encaminhado ao SIG-Setor
de Investigações Gerais.

Neta confessa que matou avó
estrangulada após discussão
O crime ocorreu na
tarde da última quarta-feira (12) na casa da
aposentada de 91 anos,
na Vila Bourghese. A
vítima,
encontrada
morta em sua residência, tinha lesões generalizadas e, segundo
testemunhas,
teria
desaparecido a quantia de R$ 2.500,00 do
local.
Após investigações,
a Polícia Civil descobriu que a neta da vítima, 53 anos, teria
sido a última pessoa a

ter contato com a idosa
e que depois do ocorrido
ela desapareceu, e não
teria ido nem trabalhar.
De acordo com testemunhas, essa neta contou
que no dia do crime discutiu com a avó.
No sábado (15), a
neta foi até o 1º DP
acompanhada de advogado e disse que no dia
12 a avó não abriu o portão quando ela chamou,
sendo assim, ela pulou o
portão e discutiu com a
idosa. Durante o conflito, confessou que aper-

tou o pescoço da avó,
deixando-a agonizando
e fugiu para um hotel
em Aparecida, enquanto que a senhora ficou
no chão, chamando pelo
nome do seu cachorro.
Além de confessar o
estrangulamento, a neta
admitiu ter pego mil reais, dos quais R$ 561 foram recuperados pelos
agentes.
Depois do interrogatório e com base nas demais
informações, foi decretada a prisão temporária
da envolvida. Policiais
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Homem é detido após
agredir esposa grávida
Uma jovem gestante compareceu à base
comunitária da Polícia
Militar do Araretama
para relatar queixa
contra o marido, que
havia a agredido de várias formas. O ocorrido
aconteceu por volta
das 18h30 de sábado.
Seu companheiro,

24 anos, também compareceu à base e chegou alterado e a xingando, tendo que ser
contido pelos policiais
militares.
A vítima foi levada
ao Pronto-Socorro Municipal, e o rapaz, preso
em ﬂagrante delito por
violência doméstica.

civis encaminharam a
autora para exame de
corpo de delito e em
seguida ao Centro de
Triagem de Taubaté,
onde se encontra à disposição da Justiça.
O advogado da infratora alegou que ela
tem problemas mentais e pedirá a sua internação.
Nos próximos dias
será representada pela
decretação de Prisão
Preventiva da autora,
para que ﬁque presa até
seu julgamento ﬁnal.

Jovem beneﬁciado por saída temporária
é detido com drogas em residência

Durante patrulhamento pelo bairro Azeredo,
Distrito de Moreira César,
por volta das 22 horas de
domingo (16), a equipe da
Polícia Militar abordou
um rapaz, 20 anos, em

atitude suspeita. Ao ser
revistado pelos PMs, nada
foi encontrado, mas na averiguação de seu nome foi
constatado que era preso
beneﬁciado pela saída temporária do Dia das Crianças

e não portava a documentação obrigatória.
Ao vistoriar a residência do jovem, foram encontrados dois pinos de cocaína, duas pedras de crack e
uma porção de maconha.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial e
elaborado o boletim de ocorrência de porte de entorpecente. O rapaz foi conduzido
ao presídio Edgar Magalhães
Noronha, em Tremembé.

AVISO AOS AMBULANTES – Natal /2016
SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016
DATA : 17 de Novembro de 2016 (Quinta-feira)
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
HORÁRIO: às 15:00 hs da tarde
Obs.: È OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DOS AMBULANTES INSCRITOS
NA DATA DO SORTEIO, pois na falta, será automaticamente cancelado a
inscrição.

Pindamonhangaba/SP, 18 de Outubro de 2016.
Aos sócios da Associação de Radiofusão Comunitária Spaço FM, Membros da Diretoria,
Membros dos Conselhos e Colaboradores.
Prezado Senhores,
Na qualidade de Presidente da Diretoria desta instituição, convoco V. Sas. para participar
da Assembleia Geral Extraordinária em conformidade com o capitulo 3 e artigos 9 e 11
do Estatuto Social, à realizar-se no dia 24 de Outubro de 2016, na Rua José Pereira dos
Santos nº 196, Bairro Araretama – Pindamonhangaba/SP, CEP 12.423-550, às 17h em
primeira convocação. Com a presença da maioria dos sócios, ou às 17h30 em segunda
convocação, com qualquer número de presentes para deliberar sobre a seguinte ordem
do dia,
I - Avaliação dos trabalhos desenvolvidos.
II - Prestação de contas da diretoria executiva.
III - Indicação e eleição de novos membros do conselho comunitário e do conselho ﬁscal.
IV- Alteração Estatutária para atendimento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, conforme nota técnica nº 25861/2016/SEI-MCTIC, referente ao processo
nº 53900.047401/2015-31
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 263/16 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a Sr(a). JOSE ANTONIO
EUGÊNIO NETO, responsável pelo imóvel situado a RUA GERALDO PRUDENTE
DOS SANTOS, S/Nº Bairro VILA SUÍÇA , inscrito no município sob as sigla
SE120101005000, para que efetue a construção de calçada do referido imóvel, no
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.
Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Robert Glen Rodrigues
Presidente

Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-013/2016
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. Jeremias Angelo de
Freitas, para que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 009/2016 e o AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 506/2016, lavrados em função de obra
sendo executada sem projeto aprovado na Prefeitura (planta padrão cancelada
conforme processo 359/2016) em terreno situado a Rua Maria Marta Romão, no
lote 13, quadra 4, Loteamento Residencial Araguaia, infringindo assim o artigo 209
e 212 do Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para
recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e
conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETO JORGE RICARDO BARUKI SAMAHÁ
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 262/16 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a Sr(a). RODRIGO
LUIS DE CARVALHO, responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO
ADEMAR FONSECA,S/Nº Bairro VILA SUÍÇA , inscrito no município sob as sigla
SE120103001000, para que efetue a construção de calçada do referido imóvel, no
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará
os custos do trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.
Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

