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Christian David Soares Bitencourt

Christian David Soares Bitencourt nasceu na cidade de Duque de 
Caxias/RJ, em 24 de junho de 1976. É filho do casal Sr. Daniel 
Bitencourt dos Passos e Sra. Dilva Soares Bitencourt. Tem dois 
irmãos: Charles e Charlene.

No início dos anos 2000, o jovem Christian foi consagrado pastor 
presbiteriano. É mestre em Ciências da Religião, formado pela 
Universidade Mackenzie e especialista em Ciências Militares pela 
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, a EsAO.

Na família, seu pai e irmão pertencem aos quadros do Exército 
Brasileiro. Por conhecer e saber da importância da instituição, em 
2007 resolveu também ingressar em suas fileiras, que têm como 
patrono o glorioso Duque de Caxias.

Aliás, como já vimos, o patrono do Exército também denomina a 
cidade em que o Major Christian nasceu. Dedicado e sempre 
disponível, ele literalmente exerce a função de bom pastor. Nos 
momentos difíceis, é muito solicitado.

Em sua memória, há o registro da grande catástrofe do Haiti, 
ocorrida em janeiro de 2010, quando alguns dos nossos perderam a 
vida. A atenção que o Pastor Christian dispensou aos familiares e 
amigos dos militares atingidos naquele terremoto foi de fundamental 
importância.

Kátia Regina Conde
Tendo nascido em 6 de fevereiro de 1975 na cidade de São Paulo, 

Kátia é filha de Carlos Roberto Conde e Regina Helena Grossi Conde. 
Os pais de Carlos imigraram de Portugal, e os pais de Regina vieram 
da Itália.

Tem dois irmãos: Carlos Júnior e Rogério. Complementam a família 
três sobrinhos: Danilo, Bernardo e Murilo. Embora numericamente 
pequena, esta família se agiganta quando falamos de princípios e 
valores.

Kátia iniciou seus estudos no Liceu Coração de Jesus e, na 
sequência, no Colégio Nossa Senhora das Dores. Em 1998, concluiu o 
curso de jornalismo na FIAM – Faculdades Integradas Alcântara 
Machado. Queria ser jornalista esportiva.

A vida, porém, lhe ofereceu outras oportunidades. Por seu amigo e 
vizinho Luiz Ricardo, o famoso Bozo, em março de 1997 fez estágio e 
foi contratada pela Rádio Nova Difusora. Com seu dom de liderança, 
logo também começou a coordenar a comunicação de diversas 
campanhas eleitorais aqui na cidade.

Em 1998 e 2009 foi servidora da Câmara Municipal. Seu notável 
currículo ainda conta com uma experiência como assessora de 
imprensa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Comunicação, 
gestão e política fazem parte da vida de Kátia há mais de 20 anos, 
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Em 2014, confortou os familiares do Cabo Mikami, morto aos 21 anos no Complexo do Alemão, no Rio de 
Janeiro, sendo este o primeiro militar do Exército Brasileiro a perder a vida em combate após a Segunda 
Guerra Mundial.

Ciente da importância da Capelania, Major Christian segue a cada dia dedicando sua vida a serviço dos 
irmãos de farda, independentemente do segmento religioso.

sendo o setor público seu principal campo de atuação.
No campo pessoal, Kátia agradece a Deus pela oportunidade de uma nova vida. Durante 14 anos, passou 

por uma grande dificuldade de saúde, chegando a ser ostomizada. Essa situação lhe proporcionou fazer o 
bem, como é de seu caráter e personalidade.

Participou ativamente na criação da Associação dos Ostomizados de Osasco e Região, a AOOR. Ainda 
hoje, colabora com a instituição e pertence à diretoria. Com imenso sentimento de gratidão, especialmente 
por seus queridos pais, que ela chama de “verdadeiros anjos”, Kátia segue em frente, ciente de que pode 
fazer a diferença na vida daqueles que dela precisam.



Luís Carlos Toniolo

Luís Carlos Toniolo nasceu em 15 de agosto de 1969, na cidade de 
Osasco. É o caçula de seis filhos do Sr. José Toniolo Netto e da Sra. 
Maria Conceição de Lima Toniolo. Foi em Novo Osasco que a família, 
vinda do Paraná, criou raízes e vive até hoje. Seu pai, inclusive, foi um 
dos primeiros moradores do bairro.

Iniciou seus estudos na Escola de Educação Infantil do Jardim 
Novo Osasco e, posteriormente, na Escola Estadual Quintino 
Bocaiúva. Frequentou também a Escola Estadual José Ribeiro de 
Souza e graduou-se em ciência da computação na FIEO.

Serviu o Exército Brasileiro entre os anos de 1988 e 1989, no antigo 
4º BIP (Batalhão de Infantaria Blindado). Conhecido por sua conduta 
exemplar, após cumprir seu período obrigatório, deu baixa e foi 
agraciado com o Diploma de Honra ao Mérito.

Em 1991, Luís Toniolo ingressou na Prefeitura de Osasco. A 
princípio, trabalhou no Departamento de Águas e Esgoto. Depois, 
prestou concurso e foi classificado em 19º lugar para o cargo de 
assistente administrativo.

De 1993 a 2007, foi coordenador da administração regional de seu 
querido bairro Novo Osasco, na Secretaria de Obras. De 2007 a 2009, 
prestou serviços na Câmara Municipal. Em seguida, passou a 
trabalhar na Secretaria do Governo.

Nesta edição, o Programa Nossa História celebra o Dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. 
Luís Toniolo está representando a Junta Militar, que é a porta de entrada dos jovens que integram os 
quadros do Exército.

Desde 2016, quando passou a prestar serviços na Junta de Serviço Militar onde, junto à dedicada equipe 
da JSM, comandada pelo incansável Cidadão Osasquense Francisco Chagas Lima, tem se notabilizado 
pela dedicação e competência em seus 32 anos de trabalho.



Programa Nossa História parabeniza trabalho de 
capelães

Por Ana Luisa Rodrigues

No próximo dia 13 de fevereiro comemora-se o Dia do Serviço de Assistência Religiosa. O serviço existe 
desde o Período Colonial e foi reorganizado com a criação da Força Expedicionária Brasileira, que 
combateu na 2ª Guerra Mundial. O dia é uma homenagem a um dos primeiros integrantes do novo serviço, 
o padre Antônio Álvarez da Silva, conhecido como “Frei Orlando”, que nasceu em 13 de fevereiro de 1913, 
em Morada Nova (MG) e foi morto na Guerra, em 1945. E foi esta história, este dia, que foi celebrado na 23ª 
Edição do Programa Nossa História, realizado na manhã desta quinta-feira (10), na Câmara Municipal.

Os responsáveis pela condução e hasteamento das 
bandeiras do Brasil, São Paulo e Osasco, foram o 
Major Christian Davi Soares Bitencourt - capelão da 2ª 
Região Militar; a servidora pública Kátia Regina Conde; 
e o também servidor público Luís Carlos Toniolo.

Além de representar o Exército na solenidade, o Major 
Bitencourt falou sobre a história de Frei Orlando e 
explicou a importância da religião nos momentos de 
combate. “Nossa oração é para que o tempo de paz 
permaneça, mas que quando houver combate 
mantenhamos a nossa fé”, comentou o Major, ao falar 
que infelizmente seu trabalho nem sempre está ligado a 
momentos felizes. Ele agradeceu pelo convite e 

aproveitou o momento para abençoar os presentes e, principalmente, os gestores públicos. “Que Deus 
derrame bênçãos sobre essa cidade e que Ele conceda sabedoria aos que estão à frente da administração”.

Ex-servidora pública da Câmara Municipal, 
completando esse mês, além do seu aniversário, 25 
anos de serviço público, Kátia Regina Conde, 
jornalista conhecida pela sua liderança e capacidade 
de coordenar campanhas eleitorais, disse que prefere 
os bastidores.

“Sou de bastidores, não gosto de aparecer, mas 
estou lisonjeada pelo convite, principalmente por ser na 
semana do meu aniversário, no mês de 25 anos de vida 
pública e 60 anos desta cidade”, explicou a servidora 
que é uma das criadoras e diretoras da Associação dos 
Ostomizados de Osasco e Região, a AOOR.

Luís Carlos Toniolo é servidor público lotado na Junta Militar. Nasceu em Osasco em 1969 e sua 
família chegou à cidade no ano da emancipação (1962). Serviu o Exército e ingressou na Prefeitura de 
Osasco em 1991. Representando a Junta Militar, porta de entrada dos jovens no Serviço Militar, Toniolo 
expressou com emoção o dia de hoje.

“É um evento grandioso. Estamos no mês de aniversário da nossa cidade e minha família faz 60 
anos que está aqui. Sou osasquense, tenho 32 anos de serviço público e é com muito orgulho que 
participo desta solenidade, hasteando a nossa amada bandeira”, comentou.

Josias da Juco (PSD) agradeceu a todos os presentes e compartilhou que, mais tarde, se reuniria 
com representantes do COI (Centro de Operações Integradas) para finalizar os detalhes do Programa 
Vigia Osasco, que compartilhará câmeras da sociedade civil com o COI.

O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, vereador Rogério Santos (PL), falou sobre a 
importância da religião na vida das pessoas, ao 
homenagear o capelão do Exército presente na 
solenidade. O parlamentar explicou que a fé é inerente 
ao ser humano, mesmo havendo pessoas que não têm 
fé. Afirmou que é preciso valorizar a instituição 
religiosa e que isso não significa impor que as pessoas 
tenham essa ou aquela crença religiosa. “O ser 
humano é constituído também do espiritual e estamos 
longe de querer mostrar ou levar as pessoas para esta 
ou aquela religião. Não se trata disso, mas é 
importante considerar que a religião, a dimensão da fé, 
é a essência do ser humano”.


