
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO:  
O confrade Donizeti, informa que o Lar atualmente está com 96 
idosos, trabalha com dificuldades, pois as receitas são menores 
que as despesas, ficando sempre no déficit, reduzindo o quadro 
de funcionários e contenção de despesas e horas extras, faz um 
apelo aos vicentinos aposentados, ou os que puderem ajudar no 
voluntariado, seria de grande valia, pois a manutenção é grande, 
poderiam auxiliar nos mutirões, por exemplo, na limpeza, na 
cozinha, como soldador, etc... Distribuiu igualmente os convites 
da Sardinhada entre os CPs, pede empenho nas vendas, 
distribuiu também os cartazes do show do Elvis Forever, no dia 
29/09 com início às 17h00, o ingresso será um pacote de fraldas 
geriátricas G ou XG. Convida os vicentinos a continuarem a fazer 
as visitas, pois os idosos sempre esperam. Enfatizou a 
importância da Revoada Vicentina em setembro, divulgar em toda 
mídia, pois além de ajudar, nos permite mostrar nosso trabalho 
junto as famílias carentes, e nos colocarmos no mesmo lugar 
delas. Comentou ainda que contribuíram com ideias na mudança 
da Regra Vicentina. 
 
PRESIDÊNCIA: 
No dia 05/08 terá o EAVI na TV Século 21 em Valinhos, o 
confrade Aparecido está com um ônibus contratado para que 
todos possam participar do evento. A assistente social do CRAS 
(Centro de Referência de Assistência Social Sorocaba), procurou 
a sede do Conselho Central para assim oferecer um suporte junto 
as conferências, marcando uma reunião para devidos 
esclarecimentos, no dia 25/07, na UBS Laranjeiras, 09h00. 
Comentou ainda que fará uma visita ao CP São José. 
 
TESOURARIA:  
O confrade Wilson informa que a Receita do mês junho é de 
R$7.013,83, com despesas de R$6.760,88 e saldo de R$252,95. 
 
Escala das visitas ao Lar:  Julho - CP. N. Senhora da Ponte. 
Agosto - CP. São Luiz Gonzaga. 
 

   

RESENHA INFORMATIVA 

SOROCABA – JULHO/AGOSTO 2018 
 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 
24/07 - Reunião dos Conselhos Particulares 
27/07 - 19h30 Hora Santa Vicentina - S. Benedito - Lanche CP São Luiz 
Gonzaga (lembrar do pagamento do segurança) 
05/08 - EAVI TV Século 21 - Valinhos 
11/08 - Reunião CMJ 
12/08 - 09h30 Celebração com internos Lar - liturgia e canto CP Bom Jesus. 
14/08 - 19h30 Terço Vicentino - Conselho Central 
17/08 - Reunião Conselho Central 
19/08 - 11ª Costela de chão LSVP 
21/08 - Reunião Conselhos Particulares 
25/08 - Congresso DENOR - Sorocaba 
26/08 - 09h30 Celebração com internos Lar - liturgia e canto CP Divino 
Espirito Santo 
31/08 - 19h30 Hora Santa Vicentina - S. Benedito - Lanche CP Divino Espirito 
Santo (lembrar do pagamento do segurança)  
 

Missas das cinco intenções: 
 
05/08 -  08h30 – Conferência Santa Maria Madalena, Sagrado Coração de 
Jesus, Jardim Ipiranga. 
05/08 -  08h00 – Conferência Sagrado Coração de Jesus, Santa Maria dos 
Anjos, Rua Mariano Vera Dias, 221- Parque Vitória Regia. 
 

Efemérides: 
. 
22/08/1997 - Beatificação de Antonio Frederico Ozanam, realizada em Paris, 
na Catedral de Notre Dame. 
                                                                 

(Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
 
CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 07 conferências. 
Conta com 23 confrades, 24 consocias, 01 auxiliar. Atendem a 29 famílias, num 
total de 135 pessoas. Com 1.290kg alimentos doados. Saldo R$2.324,74. 
Comentou que todas as conferências participaram da reunião, todas 
trabalhando. Visitou a conferência São Francisco. 
 
CP Divino Espírito Santo: O cfde. Orlando informa que este CP está com 07 
conferências.  33 confrades, 14 consocias, 09 aspirantes. Atendem a 45 
famílias, total de pessoas 169, alimentos doados 1.257Kg. Comentou que a 
conferência São Camilo continua sem atividade. Participou da eleição na 
conferência Santa Madre Tereza de Calcutá, sendo eleita a consocia 
Rosemeire Sanches Vaqueiro. 
  
CP N. Sra. da Ponte: O cfde. Maurilio. Informa que este CP conta com 04 
conferências, 44 membros, 34 confrades, 05 consocias, 03 aspirantes, 02 
auxiliares. Atendem a 42 famílias num total de 173 pessoas. Saldo R$4.858,46. 
Alimentos doados 1.265kg. No mês de julho, seu CP esteve em visita ao Lar 
São Vicente, comentou que gostaram muito da experiência, elogiaram muito a 
limpeza e organização. Somente a conferência São Carlos Borromeu não 
compareceu à reunião.  
 
CP Sta. Rita: O cfde. Ivo informou que são 08 conferências. 88 membros, 41 
confrades, 39 consocias. 39 famílias assistidas, 110 pessoas, 1.463kg de 
alimentos doados. Saldo R$378,12. Comentou que todas as conferências 
entregaram seus relatórios. As conferências São Lázaro e Santa Catarina 
Labouré, estão com dificuldades em relação a número de membros. O CP já 
está no quarto mês sem tesoureiro, espera em breve solucionar o problema. 
No dia 27/06 participou da eleição na conferência Mãe da Misericórdia, sendo 
eleita a consocia Maria das Graças Almeida, com posse em 25/07. 
 
CP São José: O cfde Antônio informou que são 08 conferências, 26 confrades, 
21 consocias, 08 aspirantes, 04 auxiliares. Famílias assistidas 22, total de 97 
pessoas, alimentos doados 720Kg. Comentou que todas conferências 
participaram da última reunião, somente a conferência Santa Filomena não 
entregou o balancete mensal, promete em breve solucionar o problema.   
 
CP S. Luiz Gonzaga: O confrade Paulo representando a consocia Nanci 
informa que este CP está com 07 conferências, 57 membros, sendo 35 
confrades, 20 consocias, 02 aspirantes. Atendem a 32 famílias, num total de 
141 pessoas assistidas. Alimentos doados 1.040Kg. Saldo de R$2.349,22. 
Comentou que faltaram duas conferências na última reunião, e que estão  
todas ativas e trabalhando.  

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A csc Gabriela informa que pretende ministrar a ECAFO para as novas 
diretorias das conferências pendentes o mais breve possível. Vai começar 
processo da confecção dos crachás, provavelmente será em Sorocaba, pois o 
CM liberou que a impressora seja trazida, pede que qualquer alteração nas 
conferências seja informada para assim, manter os dados atualizados. E sobre 
a festa junina do Lar São Vicente, ainda não tem os resultados, mas agradeceu 
a presença e colaboração de todos.  
 
 
CJ: O cfde. Bruno informou que já nesta reunião traria as fichas de inscrição 
do retiro que seria realizado no Lar, porém teve que mudar os planos pois no 
mesmo dia será o encontro da Juventude da Região 4. Mas conseguiram mudar 
o evento em Sorocaba para um final de semana antes, porém será somente 
um dia e não dois como anteriormente. Comentou ainda que no ano que vem, 
em janeiro será realizado a Jornada Mundial da Juventude, no Panamá, 
interessados entrar em contato com o mesmo, pois como se trata de evento 
fora do país, envolve planejamento e custo, precisando assim se organizarem. 
 
 
MUSEU:  O cfde. Cuica comentou que está tudo bem, porém espera visitantes 
para conhecer a nossa história.  
  
 
JORNAL: O cfde. Mário passou aos presentes o procedimento de doação da 
Nota Fiscal Paulista, tirando algumas dúvidas, pediu para que todos os 
vicentinos de Sorocaba cadastrem seu CPF para ajuda ao LSVP. Aguarda as 
reportagens para o jornal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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