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INVESTIGAÇÃO

preliminares
B Informações
apontam que a adolescente
foi levada por um homem
em um carro preto; Polícia
Civil investiga o caso.

FEMINICÍDIO JOVEM FOI ENCONTRADA NESTA SEGUNDA-FEIRA COM MARCAS DE AGRESSÃO POR TODO O CORPO

GUARATINGUETÁ

Homem é
preso após
ferir mulher
PRISÃO. Um homem foi

preso na tarde de domingo
após ferir e ameaçar a
vida de uma mulher no
bairro Chácaras Agrícolas,
em Guará. Ele percebeu a
chegada da PM e tentou
fugir pelos fundos, mas foi
cercado pela equipe.

EMPREGO

Oxiteno abre
inscrições para
estágio
VAGAS. A Oxiteno,

empresa de produção
de tensoativos e
especialidades químicas,
está com inscrições
abertas para o programa
de estágio e trainee que
recrutará candidatos em
Tremembé.

Adolescente é encontrada
morta após fluxo em S. José
Jovem de apenas 17 anos estava desaparecida desde sábado, quando saiu de casa para
ir a um ‘Fluxo do Funk’; corpo tinha marcas de agressão e polícia suspeita de feminicídio
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Julia Carvalho
@carvalho8123

A Polícia Militar encontrou
nesta segunda-feira o corpo de Jamile Fernandes da
Silva, jovem de 17 anos que
estava desaparecida desde o
último sábado, quando saiu
de casa para ir a um ‘Fluxo
do Funk’ na comunidade
Santa Cruz, na região central
de São José dos Campos.
O corpo foi encontrado durante a manhã desta segunda
na estrada do Sertãozinho,
no bairro Buquirinha, e a

principal suspeita da polícia é
que a jovem tenha sido vítima
de feminicídio.
De acordo com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), os peritos informaram
que o corpo tinha sinais de
violência na cabeça, perna
esquerda e mãos. A Polícia
Civil está investigando o caso,
e, por enquanto, ainda não há
informação sobre suspeitos.
O corpo da jovem foi encaminhado no fim da tarde
desta segunda-feira para o
IML (Instituto Médico Legal)
da cidade. Inicialmente, os
familiares fizeram o reconhecimento Jamile por fotos, por
conta das tatuagens.

DESAPARECIMENTO.

Divulgação

Crime. Jamile tinha só 17 anos

17 tinha Jamile, que
AAnos
foi encontrada morta em
uma estrada no bairro do
Buquirinha, na zona norte
de São José.

A família da vítima registrou
um Boletim de Ocorrência durante o fim de semana, após
constatar o desaparecimento.
Familiares chegaram a fazer
postagens em redes sociais
pedindo ajuda para localizar
a adolescente. Ela teria saído
de casa por volta das 22h do
sábado, com uma amiga.
De acordo com os parentes
da vítima, uma mensagem
anônima informou que a adolescente estaria com alguns
amigos, quando um homem a
levou em um carro preto.
As postagens de buscas alcançaram mais de 3.000 pessoas nas redes sociais.

.

TAMOIOS TERÁ INTERDIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE VIGAS

estagiários
EE“Os
selecionados
participarão de um
programa com duração
de 18 a 24 meses”.
Oxiteno
Empresa de produção de
tensoativos

TREMEMBÉ

Jovem é
barrada com
drogas na P1
DROGAS. Uma jovem de 19

anos foi barrada no último
sábado após tentar entrar
na P1 de Tremembé com
drogas escondidas pelo
corpo. A mulher fazia uma
visita ao companheiro, que
está preso na unidade.

Divulgação

INTERDITADO.
Nas madrugadas de
terça-feira e quartafeira , o trecho de
Serra da Rodovia
dos Tamoios, do
km 67,5 ao km 81,
será interditado
para lançamento
de vigas da obra de
duplicação.
As interdições
têm previsão de
ocorrer da 1h às 5h.
Caso as operações
sejam finalizadas
em período menor
do que o previsto,
o trecho será
liberado ao tráfego
antecipadamente.
As atividades
foram previamente
autorizadas pela
Artesp.

CIDADES QUATRO MUNICÍPIOS DA REGIÃO TERÃO DOSES VOLTADAS PARA BEBÊS DE ATÉ UM ANO DE IDADE

Bebês terão vacina contra sarampo
IMUNIZAÇÃO. Bebês com

até um ano de idade podem
ser vacinados contra o sarampo em 39 cidades paulistas a partir desta segundafeira. Na RMVale, as vacinas
estão disponíveis em Caça-

pava, Pindamonhangaba, São
José dos Campos e Taubaté.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, crianças nessa faixa etária que viajarão para
essas cidades também devem
ser vacinadas, com pelo me-

nos 15 dias de antecedência.
Os casos entre menores de 12
meses de idade representam
13,6% dos 967 casos existentes no Estado. Pelo menos
80% do total se concentram na
capital, com 778 casos.
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Divulgação

Vacinas. Bebês de até um ano

