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TATUÍ COMEMORA O
DIA DA SUA PADROEIRA

O Santuário Diocesano de
Nossa Senhora da Conceição
divulgou a programação religi-
osa da “Festa da Padroeira de
Tatuí”. As celebrações come-
çam no sábado (28), às 19h30,
na Igreja Matriz, com a missa e
início da novena de Nossa Se-
nhora da Conceição. Haverá
também a descida da imagem
de Nossa Senhora para vene-
ração dos fiéis. A missa será
presidida por Dom Darci José
Nicoli, bispo auxiliar do Santu-
ário de Aparecida.

No domingo (29), às 8 horas,
haverá missa transmitida pela
Rádio Notícias AM. Às 11 horas,
ocorre missa com a benção das
crianças, e às 19 horas, a tercei-
ra missa, que marca o 1º dia da
novena, presidida pelo padre
Carlos Eduardo de Oliveira, de
Campos de Holambra.

Na segunda-feira (30) e ter-
ça-feira (1º), às 7 horas, haverá
missa, e às 15 horas, oração do
Terço de Nossa Senhora. Às
19h30, ocorrem as missas refe-
rentes ao 2º e 3º dia da novena,
respectivamente presididas pe-
los padres Elias Soares Júnior,
de Sarapuí, e Lorival Oliveira
Pedro, de Tatuí.

Na quarta-feira (2), haverá
missas às 7 e 12 horas e oração
do Terço de Nossa Senhora às
15 horas. Às 19h30, acontece a
missa do 4º dia da novena, pre-
sidida pelo padre Jânio Procópio
da Silva, de Tatuí.

Na quinta-feira (3), às 7 ho-
ras, haverá missa, seguida da
exposição do Santíssimo Sa-
cramento. Às 15 horas, ocorre a
benção do Santíssimo e a ora-
ção do Terço da Misericórdia.
Às 19h30, haverá missa refe-
rente ao 5º dia da novena de
Nossa Senhora da Conceição,
presidida pelo padre Leonel
Aparecido Veríssimo, de Pilar
do Sul.

Na sexta-feira (4), às 7 horas,
haverá missa, e às 15 horas,
Missa dos Enfermos, com a un-
ção dos doentes. Às 19h30,
acontece a missa do 6º dia da
novena, presidida pelo padre
Rogério José Pereira, de
Angatuba.

No sábado (5), às 8 horas,
ocorre missa votiva de Nossa
Senhora, e às 15 horas, oração
do Terço. Às 19h30, haverá mis-
sa do 7º dia da novena, presidida
pelo padre Edson Roberto Daros,

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

de Boituva.
No domingo (6), às 8 horas,

acontece a missa com trans-
missão da Rádio Notícias AM.
Às 11, haverá missa com a
benção das crianças, e às 19
horas, a missa do 8º dia da
novena, presidida por Dom
Edmar Perón, bispo auxiliar de
São Paulo.

Na segunda-feira (7), às 7
horas, haverá missa, e às 15
horas, oração do Terço. Às
19h30, missa de encerramento
da novena de Nossa Senhora,
presidida pelo padre Afonso
Lobato, de Taubaté.

Na terça-feira (8), Dia de
Nossa Senhora da Conceição,
ocorre missa às 8 horas, trans-
mitida pela Rádio Notícias AM,
seguida de carreata com a ima-
gem da padroeira e benção dos
veículos. Às 11 horas, haverá
missa de Consagração das Cri-
anças e Nossa Senhora. Às 15
horas, ocorre a oração do Terço
de Nossa Senhora, com as as-
sociações religiosas da Paró-
quia. Às 18 horas, haverá missa
presidida por Dom Gorgônio
Alves da Encarnação Neto, bis-
po da Diocese de Itapetininga,
seguida de procissão luminosa
com a imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição.

O Santuário Diocesano co-
munica ainda que no período de
4 a 8 de dezembro, acontecerão
festividades na Praça da Matriz,

POLÍCIA CIVIL PERDE QUINZE
 FUNCIONÁRIOS ATÉ JANEIRO

Delegacia de Policia de Tatuí- Site da Prefeitura de Tatuí.

A Polícia Civil de Tatuí, que
depende de funcionários públi-
cos municipais para seu funcio-
namento, deverá perder quinze
funcionários do Estado, em ra-
zão de aposentadorias. Somen-
te no mês de dezembro, seis
funcionários aguardam a publi-
cação de suas aposentadorias
no Diário Oficial e dos quatro que
se encontram em licenças mé-
dicas, três não deverão voltar a
trabalhar pela mesma razão. O
delegado Onofre Machado da
Silva Júnior está comissionado
na Secretaria Municipal de Go-
verno, um funcionário foi desig-
nado para o Poupatempo e mais
dois funcionários devem tam-
bém pedir aposentadoria.

O município de Tatuí já con-
tou com grande infraestrutura na
área da Polícia Civil. A cidade
possuia Delegacia Seccional de
Polícia, três distritos policiais,
Instituto de Criminalística (IC),
um dos mais bem equipados da
região, e Instituto Médico Legal
(IML). Este último foi desativado
e traz grandes transtornos aos
moradores. Antes as necrópsias
de vítimas de acidentes e homi-
cídios eram realizadas em
Itapetininga. Agora estes proce-
dimentos têm que ser feitos na
cidade de Sorocaba.

A Organização das Nações

Unidas (ONU) não possui ne-
nhuma recomendação para o
número de policiais por habitan-
tes e nem estrutura dos equipa-
mentos policiais, pois existem
diferenças entre os países. No
entanto, para especialistas em
segurança pública, determinar
o efetivo ideal para uma localida-
de exige levar em consideração
fatores como a área a ser polici-
ada, densidade demográfica, a

filosofia de policiamento implan-
tada, as modalidades criminais
existentes na região, a tecnologia
disponível para o policiamento.
Como sempre aconteceu nos
governos municipais, os políti-
cos de Tatuí deveriam se unir e
reivindicar novos funcionários do
Estado para trabalhar na Dele-
gacia de Polícia. A infraestrutura
física está pronta e falta apenas
o equipamento humano.

com apresentações musicais.
Será instalada também uma pra-
ça de alimentação. Todos estão
convidados para prestigiar.
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