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Advogado e colega que agrediram
homem com paulada seguem presos
Aldo Gibran Charara, de 46 anos, segue internado na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI)
da Santa Casa de Araraquara, desde a última
segunda-feira (20) depois de ser agredido por
um advogado e pelo colega dele. A tentativa de
homicídio foi em frente
ao bairro do Carmo.
Charara foi espancado pelo advogado Fag-

ner Marcus Malara, de
37 anos, e Marco Antônio Pereira dos Santos,
49, vulgo Marcos Boy.
Os dois fugiram do local mais foram presos
perto da Avenida Sete
de Setembro.
O motivo da agressão
ainda é desconhecida.
Malara e Boy utilizaram um pedaço de madeira para agredir Charara, que foi atingido na

cabeça. Ele não teve
condições de reagir ao
ataque.
Segundo a versão
apresentada por Malara, ele – advogado – estava sofrendo ameaças
da vítima havia meses.
Ao passar em frente a
casa de Charara, os dois
discutiram. O homem
teria seguido o advogado com uma barra de
ferro na mão.

Malara disse que foi
até sua casa – usada
como escritório – onde
era aguardado pelo cliente Marcos Boy. Lá, foi
atacado por Charara.
Boy saiu em defesa com
um pedaço de pau.
Uma testemunha
prestou depoimento e
informou que o advogado e seu cliente cercaram Charara em frente
ao portão do Fórum. Lá,

Fatecs divulgam resultado dos pedidos de
isenção e redução da taxa do Vestibular
Já está disponível no
site www.vestibular
fatec.com.br a lista dos
contemplados com isenção ou redução da taxa
de inscrição do processo
seletivo das Faculdades
de Tecnologia (Fatecs) do
Estado de São Paulo para
o segundo semestre de
2019.
As Fatecs vão conceder
isenção total ou redução

de 50% no valor da taxa
de inscrição (de R$ 70
para R$ 35) aos candidatos que atenderam aos
requisitos determinados
para cada finalidade.
INSCRIÇÕES PARA
O VESTIBULAR
Quem receber um dos
benefícios deve fazer sua
inscrição, exclusivamente pelo site, em um úni-

co curso de graduação,
na Fatec de sua escolha de
23 de maio até as 15 horas do dia 10 de junho.
O Vestibular para o
próximo semestre oferece 14.885 vagas, distribuídas entre 73 Faculdades
de Tecnologia estaduais.
Outras informações
podem ser encontradas
no Manual do Candidato, que está internet.

INCLUSÃO SOCIAL
O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro
Paula Souza concede
acréscimo de pontos à
nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da
rede pública. Se o candidato estiver nas duas
situações, recebe 13%
de bônus.

Taekwondo da Fundesport brilha
com ouro e prata no Estadual
Os atletas do taekwondo da Fundesport brilharam nas mais recentes
etapas do Campeonato
Paulista (disputadas em
Jacareí e em São Paulo,
em 27 de abril e 19 de
maio, respectivamente)
promovido pela Federação de Taekwondo do
Estado de São Paulo.
A competição teve lutas em todas as categorias e reuniu 80 equipes e
mais de 700 atletas, sendo 11 de Araraquara orientados pelos técnicos
Júlio Cezar Invenzioni e
Tiago Gimenes.
O faixa amarela/verde
adulto Jeferson Leonardo
Gonçalves, 63 kg, da Fundesport, conquistou a
medalha de ouro na categoria superando, na final, um atleta mais graduado e experiente. “Há
menos de um ano competindo o Jeferson mostrou talento sagrando-se
campeão estadual. É
uma grata revelação”,
comemora o técnico Invenzioni.
Outros destaques da
Fundesport, com medalhas de ouro, foram Gabriel de Abreu, Débora
Carvalho, Adriana Moreira e Stéfany Reis.
Também subiram ao segundo lugar do pódio
para receberem as medalhas de prata Thiago
de Paula, Diego Fausti-

Competição teve lutas em todas as categorias e reuniu 80 equipes
e mais de 700 atletas, sendo 11 de Araraquara

no, Vitor Hugo Costa,
Diego Gimenes, Carolaine Gimenes.
O faixa preta adulto
Tiago Gimenes, de 83
kg, terminou em terceiro e ficou com a medalha de bronze. Ao todo,
a delegação de Araraquara conquistou cinco me-

dalhas de ouro, cinco de
prata e uma de bronze.
Vale destacar que o taekwondo voltou a disputar o Estadual com
apoio do secretário municipal de Esporte e Lazer, Everson Inforsato,
da presidente da Fundesport, Milena Pavane-

lli, e da coordenadora de
Esporte e Lazer, Roseli
Gustavo.
FRANCA
O próximo desafio do
taekwondo serão os Jogos
Regionais, da 5ª região esportiva do Estado, na cidade de Franca, no período de 16 a 27 de julho.

Incentivo e regulamentação do artesanato
em Araraquara são pautas de reunião
A Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco) é
um órgão que define o
que de fato se encaixa
em artesanato, o que um
artesão pode ou não vender. No entanto, a população araraquarense vem
questionando que alguns produtos artesanais
não são contemplados
pela Lei da Sutaco. Por
esse motivo, a vereadora
Thainara Faria (PT) se
reuniu com a coordena-

dora de Economia Criativa e Solidária, Camila
Capacle, e com a gerente de Economia Criativa
e Solidária, Flávia de Jesus Andrade, para discutirem o que pode ser feito no âmbito municipal.
Em reunião, houve
um acordo de que uma
lei deve ser instituída na
cidade para definição de
uma espécie de banco de
dados de artesãos. Dentro dessa lei, há também
a pretensão de regula-

mentar a comida artesanal, para isso será instituída uma comissão que
irá estudar o que e como
tudo deve ser definido.
Para essa comissão, serão
convidados profissionais
das secretarias de Desenvolvimento Econômico,
Cultura e Assistência Social, e ainda agentes da
Vigilância Sanitária, de
conselhos de Cultura e
de Economia Solidária e
artesãos.
Também foi discutida

a elaboração de uma lei
que crie um sistema de
cadastro para os artesãos da cidade, onde fique registrada a forma
de artesanato produzido por cada um e o local onde esse produto
deve ser comercializado.
Nesta lei, também há a
possibilidade da criação
de uma taxa anual a ser
paga pelos profissionais,
bem como já acontece
com os ambulantes da
cidade.

passaram a agredir violentamente o homem,
que não teve chance de
se defender. Ele caiu ao
levar uma paulada na
cabeça e foi socorrido
pelo SAMU à Santa
Casa.
Malara e Boy fugiram
do local em um Corsa
azul, mas foram seguidos e detidos por policiais militares. Na casa
do advogado, a polícia

encontrou a barra de
ferro e o pedaço de madeira usado no crime.
O delegado Geriel Dal
Ri, do 2º Distrito Policial, ouviu o relato de testemunhas e pediu a prisão temporária dos acusados por tentativa de
homicídio. Ao passar
por audiência de custódia, o Juiz determinou
que ambos continuassem presos.
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