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 DIA NACIONAL DA JUVENTUDE
REÚNE JOVENS DE 17 CIDADES

Foto: Diocese de ItapetiningaNo domingo (11), a juventude
da Diocese esteve reunida em
Tatuí para celebrar o Dia Nacio-
nal da Juventude (DNJ). O encon-
tro começou pela manhã com a
realização da Santa Missa que foi
presidida pelo bispo diocesano
Dom Gorgônio Alves da
Encarnação Neto, na Paróquia
Santa Terezinha do Menino Je-
sus. De acordo com a organiza-
ção do evento, cerca de 1200
jovens participaram das ativida-
des promovidas pelo Setor Ju-
ventude e 17 cidades foram re-
presentadas no evento.

Em sua homilia, dom
Gorgônio disse estar muito feliz
com a grande quantidade de jo-
vens presentes e que isso mos-
tra a força da juventude
diocesana. O bispo afirmou tam-
bém a necessidade de os jo-
vens ajudarem na construção
de uma sociedade melhor. Após
a celebração, por volta das
10h30, os participantes cami-
nharam rumo à Concha Acústi-

ca de Tatuí debaixo de uma ga-
roa e nem a chuva inibiu a parti-
cipação deles.

Na Concha Acústica, a ju-
ventude assistiu a várias apre-
sentações. Entre elas, confor-
me Bruno Campos –, um dos
organizadores do DNJ, desta-
caram-se os shows de evan-
gelização, a apresentação de
dança do Setor Juventude de
Tatuí e da peça teatral do Minis-
tério de Teatro “Filhos do Céu”
(Angatuba).  A Comunidade Re-
cado iniciou o período da tarde
com um show dinâmico e de
evangelização. A apresentação
de dança mostrou a realidade
do mundo atual e que Deus
sempre vence.

Entre os shows, houve a apre-
sentação da peça “A culpa é do
anjo” e na sequência a Banda
Arkanjos  envolveu os presentes
em sua participação, que foi co-
roada de alegria e animação. No
encerramento, durante show da
Banda Arkanjos, padre Francis-
co Roberto da Silva expôs o
Santíssimo Sacramento para um
breve momento de adoração e
“fechou o encontro com chave de
ouro”, afirma Bruno Campos.

Para o padre Márcio Almeida,
assessor eclesiástico do Setor

Juventude, este foi um dos me-
lhores DNJ’s. O religioso res-
salta que, “mais importante do
que a boa organização e o belo
trabalho apresentado em cada
uma das atividades, foi presen-
ciar a união com que a juventude
dos diversos movimentos e pas-
torais abraçaram o DNJ e como

esta aproximação quebrou bar-
reiras entre eles. Estou muito
feliz com este resultado”. O DNJ
contou também com a presença
dos Padres Sirlei Aparecido de
Oliveira e Luiz Omar Batista dos
Reis, paróco da Paróquia Santa
Terezinha, além de alguns Se-
minaristas.

Na terça-feira (3), houve uma
série de mudanças no comando
da  Polícia Civil na região. O de-
legado assistente Paulo Cesar
Tolentino (foto), de Tatuí, res-
ponde agora também pela Dele-
gacia de Polícia de Capela do
Alto.

Na jurisdição da Delegacia
Seccional de Itapetininga, a qual
pertence Tatuí, o delegado
Aguinaldo Nogueira Martins as-
sumiu a Delegacia de Investiga-
ções Gerais (DIG) de Itapetininga,
respondendo também pela De-
legacia de Sarapuí. O delegado
Luiz Henrique Nunes fica como
delegado assistente na DIG de
Itapetininga. Clóvis Augusto de
Menezes assumiu o 1º DP de
Itapetininga. No plantão perma-
nente na Seccional foram desig-
nados os delegados Marcus
Tadeu, Reginaldo Costa e Evaldo
Rodrigues.

Intrigas políticas em Tatuí?
As intrigas políticas em Tatuí

repercutiram na Secretaria da
Segurança Pública, em São Pau-
lo. Segundo uma fonte bem in-
formada, o secretário Alexandre
Moraes teria recebido pedidos
de dois grupos políticos da cida-
de. O primeiro para voltar um
delegado de polícia ao seu car-
go, sob a alegação de que a
Polícia Civil de Tatuí necessita
de mais delegados na ativa. E o
segundo pedido foi para afastar
um delegado lotado em Tatuí.
Segundo consta, o secretário
Moraes teria ouvido as reivindi-

MUDANÇAS NA POLÍCIA CIVIL NA REGIÃO
cações e não deverá atender
nenhuma solicitação.

Há algum tempo, o delegado
Alexandre Andreucci, agora apo-
sentado, foi transferido para a
Delegacia Seccional de
Itapetininga. Segundo consta, um
desentendimento político culmi-
nou com sua transferência. Para
apaziguar os ânimos, o delega-
do Francisco Castilho foi desig-
nado para a titularidade da Polí-
cia Civil de Tatuí e frustrou a ex-
pectativa de um candidato a esta
vaga. Novamente mudanças vol-
tam à pauta dos bastidores da
política, mas parecem que não
vão prosperar. Na terça-feira, a
reportagem do Jornal Integração
questionou o delegado Francis-
co Castilho sobre o assunto. Ele
respondeu que a única preocu-

pação dele é que no começo do
próximo ano, a Polícia Civil deve-
rá perder cerca de quinze funcio-
nários em razão de aposentado-
rias. E este quadro precisa ser
reposto para não comprometer o
andamento do serviço, afirma o
delegado titular.


