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No sábado (18), o governa-
dor Geraldo Alckmin e o Dirigen-
te Regional de Ensino de
Sorocaba, Marco Aurélio Bugni,
anunciaram  o repasse de recur-
sos no valor de R$ 7,2 milhões
para APAEs e outras entidades
que atendem a alunos com de-
ficiência na região. A informação
foi passada em comunicado ao
presidente do PSDB de Tatuí,
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo.

“Nós autorizamos o repasse
de R$ 7,2 milhões para as APAEs
de toda a região, que fazem um
trabalho muito bonito. As APAEs
são boas parceiras para a edu-
cação especial de crianças e
jovens”, ressaltou Alckmin.

A parceria vai beneficiar 23
entidades, de 21 municípios di-
ferentes, e cerca de 1,7 mil alu-
nos. Os recursos repassados
pela Secretaria da Educação do
Estado às APAEs e entidades
são utilizados para pagamento
de professores, diretores e co-
ordenadores pedagógicos, além
da manutenção das classes.

Todas as instituições
conveniadas oferecem atendi-
mento pedagógico e educacio-
nal para alunos com deficiência
intelectual, múltipla e transtor-
nos globais de desenvolvimen-
to associados à deficiência inte-
lectual e que necessitam de
apoio permanente. Os convêni-
os com as entidades assisten-
ciais complementam as ações
pioneiras da Secretaria da Edu-
cação do Estado.

“Essas parcerias garantem
o atendimento de estudantes
com deficiências graves que não
podem ser incluídos no ensino
regular da rede estadual. Serão
investidos nas APAEs e outras
entidades assistenciais o total
de R$ 107 milhões para o aten-
dimento de 25,4 mil estudantes
de 300 entidades em todo o
Estado”, afirma dirigente de en-
sino Maria José Serra Vicente
Zaccaro.

Atualmente, estão matricu-
lados na rede estadual de ensi-
no 61,6 mil alunos com deficiên-
cia - física e intelectual - atendi-
dos por meio das políticas de
inclusão da Secretaria. Além das
salas de recurso e instrumentos
específicos, os professores são
capacitados constantemente
em cursos oferecidos pela Es-
cola de Formação dos Profes-
sores (Efap).

Entidades beneficiadas na
região - As APAEs da região que
foram beneficiadas com os re-
cursos estaduais, são: Bofete,
Boituva, Avaré, Botucatu, Capela
do Alto, Cesário Lange, Guareí,
Itapetininga, Itu, Laranjal
Paulista, Sorocaba, São Roque,
Porto Feliz, Salto, Piedade, São
Miguel Arcanjo, Votorantim e
Tatuí.

GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA RECURSOS
 PARA APAES DE TATUÍ E REGIÃO

ACIDENTE NA RODOVIA SP-127 PROVOCA
A MORTE DE DIRETOR DA OAB

No sábado (18), 17h30, um
acidente no KM 116 da Rodo-
via SP-127 (Tatuí/Itapetininga)
provocou a morte do advogado
Carlos Roberto Fornes
Mateucci, 52 anos, e
ferimentos em Marcos Costa,
50 anos, presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil,
seccional São Paulo. Segun-
do os policiais rodoviários
Isabella e cabo Rocha, que
chegaram ao local do acidente
quando as vítimas estava sen-
do socorridas pelo SAMU e
ambulância da SPVias, o ad-
vogado Marcos Rocha infor-
mou que eles foram a uma
festa na cidade de Itapetininga.

Foto de Mateucci na manhã de sábado. Site da OAB-SP.

Ao retornar para São Paulo, a
Pajero Dakar, placas EEM-
7771, de Carlos Mateucci ca-
potou no KM 116 da Rodovia
SP-127.

Carlos Roberto Fornes
Mateucci morreu na tarde de
sábado e o presidente da OAB-
SP, Marcos da Costa, sofreu
duas fraturas na perna. Costa
foi encaminhado para a Santa
Casa de Tatuí e depois transfe-
rido para o Hospital Oswaldo
Cruz, na capital, onde passou
por cirurgia. Ele não corre risco
de morte. Além de tesoureiro
da OAB-SP, Mateucci  foi pre-
sidente do Centro de Estudos
das Sociedades de Advoga-

dos (Cesa) e tinha inaugurado,
na semana passada, um novo
escritório de advocacia com
atuação nas áreas consultivas
e contenciosa em Direito Civil,
Público, Empresarial, Traba-
lhista e Previdenciário. Ele dei-
xa mulher e um casal de filhos.
O Conselho Federal e diversas
seccionais da OAB decreta-
ram luto oficial por três dias. O
velório ocorreu em São Paulo,
no espaço Funeral Home, na
Rua São Carlos do Pinhal, 376.
O sepultamento foi no Cemité-
rio da Consolação.

POLÍCIA MILITAR DE TATUÍ AUXILIA A PRENDER
SUSPEITOS DE ATAQUES A BANCOS NA REGIÃO

Na terça-feira (21), sete pes-
soas foram presas suspeitas
de atacar durante a madrugada
uma agência bancária em
Cerquilho. Com o grupo foram
apreendidos fuzis, uma metra-
lhadora, pistolas, coletes anti-
balísticos, 398 munições e di-
nheiro, que pode ter sido furtado
dos caixas automáticos explodi-
dos.

Participaram da operação 24
policiais, 14 da Polícia Militar e
dez da Polícia Civil, das cidades
de Itapetininga, Boituva,
Cerquilho e Tatuí. De acordo com
a Delegacia de Investigações
Gerais (DIG) de Itapetininga, a
quadrilha era investigada há dias
e tinha membros nos municípi-
os de Boituva e Guareí. Poucas
horas depois do crime - que foi
às 4h -, equipes foram até a
chácara no Bairro Água Branca,
zona rural de Boituva. No local
foram apreendidos dois ho-
mens, que contaram a localiza-
ção de outros envolvidos em
outra chácara no mesmo bairro.

 Na segunda propriedade
foram detidos quatro homens. A
polícia encontrou, enterrado no
local, um tambor contendo três
fuzis, sendo dois AK47; uma

Grupo foi preso com 398 munições de diversos calibres (Foto:
Divulgação/ DIG Itapetininga)

metralhadora, calibre ponto 40,
que foi roubada da PM na região,
no início deste ano, duas espin-
gardas calibre 12, duas pisto-
las, sendo um calibre .40 de uso
restrito da PM, três coletes
antibalísticos, 398 munições,
seis máscaras e dinheiro, ainda
não contabilizado.

Em seguida, os policiais fo-
ram até uma casa em Guareí
onde apreenderam o sétimo
suspeito. A quadrilha é suspeita

de envolvimento em ataques a
bancos em Guareí, Torre de
Pedra, Tapiraí, Conchas e
Cesário Lange.

O grupo negou o envolvi-
mento com as explosões de
caixas automáticos e a Polícia
Civil ainda investiga os casos.
Os suspeitos responderão na
Justiça pelos crimes de forma-
ção de quadrilha, porte ilegal
de arma e associação crimino-
sa.

Dia 16 de abril, o Diário Ofici-
al da União publicou a Portaria
301, de 15 de abril de 2015, que
autoriza a Faculdade de Ensino
Superior Santa Bárbara, de Tatuí,
a oferecer 150 vagas anuais para
o Curso de Bacharelado em Di-
reito. Segundo o Diretor Geral da
FAESB, professor David Julian
(foto), este processo tramitava
no órgão competente desde
2011 e após longo período de
espera, Tatuí foi agraciada com
mais esta conquista.

O curso terá duração de cin-
co anos e a carga horária é de
mais de 4.000 horas/aulas. Mais
informações poderão ser obti-
das no site da Faesb
(www.faesb.edu.br) ou na secre-
taria da escola, na Rua 11 de
Agosto, 2900, ao lado do Clube
de Campo, fone: 3259-3838.
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