
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: 

O cfde Donizeti comentou que estão trabalhando exaustivamente para o 
aperfeiçoamento da estrutura do Lar, notadamente no telemarketing, no bazar 
com alguns melhoramentos e logística para captação de doações. Estão 
reforçando a importância da campanha “Adote um Idoso sendo um voluntário 
Ouvinte”. Fazem reuniões periódicas com a equipe técnica (médicos, 
enfermeiros, psicólogos, etc) para a melhoria no atendimento aos idosos. 
Participou, juntamente com o cfde Aparecido de um congresso do Denor, em 
Mogi Mirim. Estão com reforma do piso na sala de TV e corredor da Ala 
feminina. Foram substituídos todos os ventiladores de teto dos dormitórios por 
ventiladores de parede por recomendação médica evitando-se assim 
incidência de pneumonia. Como estão precisando colocar câmeras de circuito 
fechado nos dormitórios para melhor controle da enfermagem, foi lançado um 
almoço, para março, com renda para esse objetivo, no valor de R$25,00, 
convites enviados aos CPs através de seus representantes, pede empenho 
nas vendas. Estarão lançando nos próximos dias o Carnê da Chave de Ouro 
do carro para dia 30/11/19. O prêmio será um automóvel 0km Kwid completo 
mais 10 prêmios de R$500,00 em dinheiro. O carnê poderá ser pago em 08 
parcelas de R$45,00 com direito ao tradicional buffet e um acompanhante. 
Comentou também sobre a visita que fizeram a Vila dos Velhinhos cuja 
experiência foi muito boa. Pretendem implementar no Lar as coisas boas que 
eles fazem lá. Disse ainda que mesmo recebendo muitas visitas aos idosos, 
ressaltou que a presença dos vicentinos é extremamente importante, por isso 
faz esse apelo. Pede que continuem a se cadastrar no programa Nota Fiscal 
Paulista, pois é uma renda que ajuda muito a manter as despesas, pois são 
muitas, no mês de janeiro por exemplo, fecharam no déficit. Elogiou o empenho 
do cfde Mário nesta captação de recurso.  
 

PRESIDÊNCIA: O cfde Aparecido informa que já cotou o ônibus para a Romaria 
à Aparecida que acontecerá em 06-07 de abril, a passagem será no valor de 
R$70,00, e o responsável das vendas será o cfde Ivo. Pediu empenho na 
venda dos convites do Show de prêmios e doação de pelo menos dois brindes 
por conferência. Comentou juntamente com a csc Mara que a chegada da 
Relíquia de Ozanam será no dia 29/03 na Paróquia São Benedito. A escala e 
toda programação será enviada nos grupos do WhatsApp. 
  

TESOURARIA: O cfde Wilson informa que em março acontece a Coleta da 
Solidariedade, sendo 1% do salário vigente por confrade ou consocia. Enviar 
até o final de março. 
 

Palavra do Padre Inácio: Comentou que a chegada da Relíquia de Ozanam será 
na São Benedito. Pediu ao Bispo D. Julio que presidisse a missa de despedida 
da relíquia no domingo e ele ficou de consultar sua agenda, dando um retorno 
nos próximos dias. 
 

Escala de visita ao Lar: março - CP São Luiz Gonzaga 

   

                                              RESENHA INFORMATIVA 

                                  SOROCABA – FEVEREIRO / MARÇO 2019 
 

 
AGENDA DE EVENTOS 
19/02 - Reunião Conselhos Particulares 
22/02 - 19h30 Hora Santa Vicentina - Paróquia São Benedito (lanche CP 
Bom Jesus, lembrar do pagamento do segurança) 
22-24/02 - Festa das Nações 
24/02 - Encontro DENOR CNB e Região IV - São Carlos 
24/02 - 09h30 Celebração com os internos do Lar (CP Divino Espirito Santo) 
01/03 - Baile da Secretaria da Cultura com os internos do LSVP 
02/03 - Chegada da Relíquia de Ozanam em Jundiaí 
04/03 - Festa de carnaval LSVP (Grupo de Idosos P. S. Bento)  
07/03 - Convocação para o Conselho Fiscal 
09/03 - 19h Show de Prêmios CC Sorocaba 
10/03 - 09h30 Celebração com os internos do Lar (CP N. Senhora da Ponte) 
12/03 - 19h30 Terço Vicentino  
16/03 - 14h00 Reunião CMJ  
17/03 - 08h - LSVP - ECAFO Modulo Básico e Doutrina Social da Igreja 
22/03 - 19h30 Reunião Conselho Central 
23-24/03 - Acampamento Jovem CMJ  
24/03 - Almoço Vicentino LSVP 
24/03 - 09h30 Celebração com os internos do Lar (CP Santa Rita)  
26/03 - Reunião Conselhos Particulares  
29/03 - Chegada da Imagem e Relíquia de Ozanam – Sorocaba, Paróquia 
S. Benedito (mesmo dia Hora Santa) com missa 19h30 presidida pelo P. 
Inácio (lanche CP Divino Espirito Santo, lembrar do pagamento do 
segurança) 
30/03 - Dia de oração junto à relíquia de Ozanam no LSVP 
31/03 - Festa de Despedida da Imagem e Relíquia de Ozanam   
                    

                          Efemérides: 
 
06/03/1978 - Fundação da Conferência N. Sra do Amparo (feminina)  
12/03/1911 - Fundação do Conselho Particular N. Sra da Ponte 
21/03/1945 - Fundação da Conferência São Judas Tadeu 
 
                                                 (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: O cfde. Lucio esteve ausente, porém justificou-se. 
  
CP Divino Espírito Santo: O cfde Batista esteve ausente, porém 
justificou-se. 
  
CP N. Sra. da Ponte: O cfde.  Vanderlei informa que este CP conta 
com 05 conferências, 29 confrades, 05 consocias, 08 aspirantes, 02 
auxiliares, atendem a 41 famílias, com 174 pessoas. Comentou que 
no natal as conferências fizeram um trabalho muito positivo com as 
famílias assistidas. Foi criado um grupo no WhatsApp, com as 
conferências, nota-se que a comunicação está bem melhor. Dia 17/02 
seu CP estará se reunindo no Lar pela manhã com um café para os 
internos.  
 

CP Sta. Rita: O cfde. Ivo informa que este CP está com 07 
conferências, conta com 33 confrades, 34 consocias, 06 aspirantes, 
assistem a 70 famílias com 270 pessoas. Alimentos doados 2.686 Kg. 
Saldo R$ 303,81. Comentou que já foi acertado os boletins do 
Nacional. Perguntou sobre os crachás, quando serão 
confeccionados. Agradeceu a todos que de forma direta ou indireta 
estão ajudando a assistida Daniela, da conferência São João Paulo 
II, que está num processo doloroso do tratamento de um câncer. 
Espera definição de data para a ECAFO para novas diretorias da 
conferência Sagrado Coração de Jesus. 
  
CP São José: O cfde Antônio informa que este CP está com 08 
conferências, 34 confrades, 27 consocias, 04 aspirantes e 05 
auxiliares. Assistem a 31 famílias com 125 pessoas. Alimentos 
doados 1.483Kg. Comentou que somente a conferência Santa 
Terezinha do Menino Jesus, não entregou seu relatório.  
 
CP S. Luiz Gonzaga:  A csc. Nanci informa que este CP está com 07 
conferências, 30 confrades, 18 consocias, 07 aspirantes, atendem a 
36 famílias, com 152 pessoas. Comentou que faltou a conferência 
Santa Edwiges na última reunião, sem justificativa. Disse ainda que a 
assistida da conferência São Benedito, que estavam pagando um 
curso de cabeleireira, desistiu e entregou todo Kit, deixando a todos 
muito tristes, pois queriam ajudar da melhor maneira. 

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A csc Gabriela informa que no dia 16/02 acontecerá a ECAFO para 
tesoureiros e secretários no Lar. A ECAFO Módulo Básico para aspirantes 
acontecerá no dia 17/03, das 8h à 12h. Convida a todos os demais vicentinos 
a participarem do módulo da Doutrina Social da Igreja, que ocorrerá no mesmo 
dia. Pede confirmação da presença de aspirantes e vicentinos até dia 13/03. 
Comentou também que fará a escala para aplicar a ECAFO para Novas 
Diretorias de acordo com as eleições.  
 

CJ: O cfde. Bruno informa que esteve participando do Festival Cultural da 
Região IV em São Paulo, juntamente com a Banda Sol Vicente, ficando com o 
Prêmio de 3º lugar. Comentou também sobre o Acampamento Jovem que 
acontecerá nos dias 23-24 de março em Jundiaí, pede que os CPs mobilizem 
os jovens das conferências. Contou sobre a sua experiência em participar da 
Jornada Mundial da Juventude no Panamá, que voltou revigorado. E que a 
partir do 2º semestre, colocará em prática o Projeto Crisma, onde os jovens 
após serem crismados serão convidados a participarem das conferências.     
 

DECOM: O cfde. Ítalo informa que estará à disposição para aqueles que 
quiserem tirar as fotos para os crachás, pois já estão na fila do metropolitano 
para começarem a confecção, e que infelizmente, não será possível utilizar as 
fotos 3X4 disponibilizadas por alguns devido a resolução, somente fotos 
digitais. 

 
MUSEU: O cfde Cuíca informa que está tudo caminhando nos conformes, e 
que a ajuda da consocia Nanci é de grande valia. 
 
JORNAL: O cfde Mario informa que o jornal já foi etiquetado e enviado a 
todos, e que para os próximos meses sofrerá reajuste de custo informado pela 
gráfica. Comentou também sobre a dificuldade em fechar a edição, acolheu a 
sugestão do cfde Ivo, de cada CP ter um responsável em enviar matérias. 
 
 
 
 

Endereço: Rua Dr. Arlindo Luz, n° 123 – Centro 
CEP 18095-050 – Sorocaba – SP Telefone (15) 3231-9819 

ccsssvp@gmail.com- www.ssvpsorocaba.org 
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