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ESTAGIÁRIO
& APRENDIZ
CIEE recruta 51
estudantes para
vagas de estágio
O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) está recrutando
estudantes de cursos de engenharias para preencher 51 vagas
de estágio. Entre as áreas com
maior perspectiva de contratações, segundo especialistas, estão as do segmento ambiental,
biomedicina, energia, redes e telecomunicações.
As oportunidades refletem o reaquecimento da economia.

Há empresas que oferecem vale
-refeição e outros benefícios.
Os interessados podem se candidatar gratuitamente às vagas no
www.ciee.org.br ou diretamente
nas unidades e postos do CIEE,
cujos endereços podem ser encontrados no mesmo site.

Melhor cenário
para 2018

Para 2018, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) projeta a criação oportunidades para
600 mil jovens e adolescentes,
que serão beneficiados nos programas de estágio e aprendizagem, com capacitação e desenvolvimento profissional, pessoal
e geração de renda.
Na meta estão considerados os
180 mil estagiários ativos em janeiro e 240 mil novas contratações durante o ano.
E para o programa Aprendiz Legal,
78 mil aprendizes ativos em janeiro e 102 mil novas contratações ao
longo do exercício.

Ponto de partida

Para sair dessa situação crítica, a
família buscou refúgio no Brasil há
sete meses.
Há cinco, Irley se inscreveu no
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e conseguiu uma
vaga de aprendiz em Boa Vista
(Roraima).

Perícia encontra balas de
pistolas de uso das polícias
Na madrugada de domingo, quatro homens foram assassinados a tiros em duas ruas próximas da Vila
Miriam, na região de Pirituba. Em uma terceira via do bairro, dois homens também foram baleados
Peritos da Polícia Técnico
Científica encontraram
balas de calibre ponto 40 nas
ruas onde ocorreu a primeira
chacina do ano na capital. O
calibre é de uso exclusivo das
polícias. Na madrugada de
domingo, quatro pessoas foram mortas e outras duas ficaram feridas em três ruas da
Vila Miriam, região de Pirituba, na Zona Norte da cidade.
Quatro cápsulas calibre
ponto 40 foram recolhidas,
sendo que três estavam ao lado do corpo de Willian Tomas
Oliveira Leite, na Rua Brasilina Vieira Simões. Uma quarta
bala se encontrava perto do
cadáver de Matheus da Silva
Rocha, de 18 anos, na Rua
Duarte Moreira. Nesta mesma
via, foram mortos Bryan de
Carvalho, 16, e Luís Vagner
Gonçalves de Oliveira, 18.
Até o momento, o DHPP
(Departamento de Homicídios
e de Proteção à Pessoa), não
faz relação dos projéteis en-

Três das quatro vítimas fatais estavam em frente à casa de um dos jovens preparando uma moto para saírem

contrados com o suposto envolvimento de policiais no
crime. As armas usadas pelos
criminosos podem ter sido
roubadas, extraviadas ou até
adquiridas no exterior.
As vítimas que sobreviveram estavam na Rua Santo
Antônio dos Coqueiros, distante cerca de 100 metros da
Duarte Moreira.

Conforme o boletim de
ocorrência, Luís, Matheus e
Bryan conversavam na rua
quando homens vestindo
capuzes desceram de um Pálio prata e atiraram. Não está
claro se os atentados a Willian e aos dois homens que
sobreviveram ocorreram antes ou depois das três mortes,
que aconteceram às 3h30.

“Pelas circunstâncias de
tempo e lugar, acredita-se que
tais ocorrências estejam relacionadas, porém, tal afirmação deverá ser confirmada durante a investigação”, diz o BO.
Os dois sobreviventes, de 46
e 48 anos, foram socorridos e
um deles já recebeu alta, já
que recebeu um tiro de raspão
no braço.

aniversário da capital

Anitta é a principal atração na festa
Prefeitura anunciou que cantora assinou contrato na sexta-feira e fará show no Vale do Anhangabaú
A cantora Anitta será a
principal atração da festa
do aniversário de São Paulo,
no dia 25 de janeiro. O evento
será realizado no Vale do
Anhangabaú, no Centro.
A atração foi anunciada pela Prefeitura da cidade. Anitta
foi a atração principal do Réveillon no Rio de Janeiro.
O contrato com a artista foi

assinado na sexta-feira, informou a Prefeitura ontem.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Cultura, a programação completa da comemoração do aniversário de
São Paulo ainda está sendo fechada e deverá ser divulgado
nos próximos dias.
O horário do show da carioca também não foi anun-

A Jato
Réveillon_ R$ 400 mi

foram injetados na
economia da capital

Agora loira, Anitta animará festa

ABC_ Idoso estava a

Asfalto_ Preso por furtar 50 toneladas

O idoso que morreu atropelado
por um caminhão de entregas
que estava em marcha à ré, no
sábado, em São Bernardo do
Campo, ABC, estava a menos de
10 metros de casa. O motorista e
um dos ajudantes foram presos.
Um outro ajudante foi liberado,
mas vai responder, igualmente,
por fugir sem prestar socorro. O
motorista andou pelo menos 50
metros em marcha à ré antes de
atingir Pedro Alves, de 88 anos,
que foi enterrado no domingo.

Um homem de 41 anos foi
preso por furtar 60 toneladas
de raspa asfáltica em Limeira
no domingo. De acordo com a
Guarda Municipal, o material foi
doado por uma concessionária
para reparar vias da área rural
da cidade. O material estava
no depósito de sucatas de
propriedade do homem. O comerciante disse que tinha feito
contato com a concessionária
por telefone e foi informado
que as raspas eram doadas,
mas não se lembra com quem

10 metros de casa

POLÍCIA

ciado ainda.
Em 2017, o aniversário de
463 anos da capital teve shows de Sidney Magal, no Ibirapuera, Inimigos da HP e Timbalada, além de trios elétricos, teatro e outras atividades
culturais gratuitas. Também
houve shows da banda de forró Rastapé e do cantor e compositor Zeca Baleiro. /G1

falou. Por conta disso, ele “tomou a liberdade” de pegá-las.
Ele pagou fiança e vai responder em liberdade por furto na
delegacia seccional da cidade.
Divulgação/Guarda Municipal

“Estou muito feliz, pois, além de
trabalhar e colaborar financeiramente com minha família, estou
aprendendo muito, tanto na prática quanto na teoria. Poder conciliar a atividade na empresa com
a capacitação teórica no CIEE facilita a assimilação de todo o conhecimento”, comemora a jovem
de 18 anos.

POLÍCIA/violência urbana

Divulgação

Irley Andreina Figueroa Fuenmayor passava dificuldades na
Venezuela.

dia a dia

Reprodução

Os valores de bolsa-auxílio vão de
R$ 570 a R$ 2 mil, de acordo com
jornada de quatro a seis horas,
perfil da empresa e curso, além de
auxílio-transporte.
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