
 
 

LAR SÃO VICENTE DE PAULO: O cfde. Sérgio esteve representando 
o cfde. Donizeti, informa que o Lar atualmente está com 78 funcionários, 
250 voluntários, com atendimento a 91 internos, sendo 47 mulheres, 44 
homens. Comentou que receberam uma doação de calçados de uma 
conferência, e outra doação de moletons feito pela Kairós, e no mesmo 
dia receberam a doação de mantinhas para os internos. No momento 
estão precisando de doação de fraldas geriátricas e papel higiênico. Na 
próxima reunião já estarão distribuindo os convites da Sardinhada. 
  
PRESIDÊNCIA: Dia 05/08 terá EAVI na TV Século 21 em Valinhos, o 
confrade Aparecido ficou de cotar um ônibus para que todos possam 
participar do evento. Teremos festa Junina dias 22 a 24 de junho no Lar, 
pede que todos divulguem o evento. 
 
TESOURARIA: O confrade Ivo representando o confrade Wilson 
recebeu todos os boletins, a coleta da reunião foi de R$21,50. 
 
Escala das visitas ao Lar: Junho - CP. Santa Rita. Julho - CP. N. 
Senhora da Ponte. 
 
ASSUNTOS GERAIS: 
A consocia Mara informa que o Conselho Central recebeu a doação de 
filtros doados pelo Rotary que ainda não foram retirados, no caso ainda 
restam dez filtros. Caso não forem suficientes para todos assistidos, os 
mesmos estão dispostos a doarem mais unidades. Mas para isso as 
conferências terão de mandar os seguintes dados: nome do assistido, 
endereço, telefone e o número de pessoas que moram na casa. Mandar 
os dados até o dia 22/06/2018, no Conselho Central. No dia 06/08 terá 
início o curso de cuidador de idosos, com 30 vagas, carga horaria de 
60h, das 19h00 às 22h00, no valor de R$200,00, no Lar São Vicente de 
Paulo, maiores informações falar com Jefferson (15)99103-1398. A csc. 
Gabriela comentou que a casa cedida pelo Lar ao Conselho Central 
está para alugar, pede que todos divulguem, interessados procurar a 
diretoria do Conselho Central, a casa situa-se na Rua Cesário Mota, nº 
367. A csc. Nanci e o cfde. Ivo sugeriram que seja feito um 
levantamento de todas as famílias assistidas pelas conferências pelo 
menos duas vezes ao ano, para verificar se a baixa das fichas está 
sendo realizada, pois foi constatado que existem conferências que 
possuem famílias sem baixa no sistema. 

   

RESENHA INFORMATIVA 

SOROCABA – JUNHO/JULHO 2018 
 

 
AGENDA DE EVENTOS 

 
19/06 - Reunião dos Conselhos Particulares. 
22-24/06 - 18h às 23h - Festa Junina Vicentina no Lar São Vicente de Paulo. 
24/06 - 09h30 - Celebração com internos do Lar - Liturgia e canto CP Santa Rita. 
29/06 - 19h30 Hora Santa Vicentina - São Benedito - Lanche CP Bom Jesus (lembrar 
do pagamento do segurança) 
29/06 - 22/07 - Festa Junina Beneficente Sorocaba - Parque das Águas. 
08/07 - 09h30 - Celebração com internos do Lar - Liturgia e canto CP São Luiz 
Gonzaga.   
10/07 - 19h30 - Terço Vicentino - Conselho Central. 
14/07 - Reunião CM Jundiaí. 
20/07 - Reunião Conselho Central. 
22/07 - 09h30 - Celebração com internos do Lar - Liturgia e canto CP São José. 
22/07 - ECAFO Formação para Formadores - CM Jundiaí. 
24/07 - Reunião dos Conselhos Particulares. 
27/07 - 19h30 Hora Santa Vicentina - São Benedito - Lanche CP São Luiz Gonzaga 
(lembrar do pagamento do segurança) 
 
Missas das cinco intenções: 
20/06 - 18h15 Conferência São Luiz Gonzaga – Catedral. 
30/06 - 18h00 Conferência São Jorge - N. Srª de Fátima, Jardim América.  
07/07 - 17h00 Conferência São Paulo Apóstolo - São Benedito, Vila Carvalho. 
08/07 - 08h00 Conferência Nossa Senhora da Piedade - N. Srª da Piedade, Éden. 
28/07 - 18h00 Conferência Santa Maria - Nossa Senhora Aparecida. 
 
Efemérides: 
08/06/1930 - Fundação Conferência São Jorge. 
11/06/1977 - 1ªSardinhada na Brasa. 
12/06/1979 - Fundação CP. Bom Jesus. 
14/06/1979 - Fundação Lar São Vicente de Paulo. 
26/06/1932 - Fundação Conferência Santo Antônio de Pádua. 
30/06/1971 - Fundação Conferência São Paulo Apóstolo. 
 
                                                                (Dados coletados pelo cfde. Magalhães)     



CONSELHOS PARTICULARES 
 

CP Bom Jesus: O cfde. Lucio informa que este CP está com 7 conferências. 
Conta com 25 confrades, 23 consocias, 1 aspirante. Atendem a 29 famílias, 
num total de 133 pessoas. Com 1.200kg alimentos doados. Saldo R$2.233,29. 
Visitou a conferência Divino Espirito Santo. 
 
CP Divino Espírito Santo: O cfde. Orlando informa que este CP está com 7 
conferências. Com 55 membros, 33 confrades, 11 consocias, 11 aspirantes. 
Atendem a 46 famílias. A conferência São Camilo continua sem atividade. 
Somente 5 conferências participaram da última reunião, portanto sem 
novidades. A feijoada este ano foi alterada a data de acordo com as atividades 
da paróquia onde participam. 
 

CP N. Sra. da Ponte:  O cfde. Vanderlei esteve representando o cfde.  Maurilio. 
Informa que este CP conta com 4 conferências, 44 membros, 34 confrades, 5 
consocias, 5 aspirantes. Atendem a 42 famílias num total de 173 pessoas. 
Saldo R$4.658,12. Alimentos doados 1.279kg. No dia 10 de junho foi a 
celebração com internos do Lar onde seu CP foi responsável, foi muito boa 
mas com pouca participação. Visitou 2 conferências: São Jorge e Imaculada 
Conceição Masculina. 
 
CP Sta. Rita: O cfde. Ivo informou que são 8 conferências. 85 membros, 38 
confrades, 39 consocias. 40 famílias assistidas, 112 pessoas, 1.100 kg de 
alimentos doados. Saldo R$ 447,95 Já agendou a eleição na conferência Mãe 
da Misericórdia para o dia 27/06. Todas as conferências participaram da última 
reunião com uma confraternização ao final pois foi o dia de Santa Rita de 
Cássia. Foi enviado o pedido de agregação de algumas conferências e toda 
documentação.  
 
CP São José: O cfde Antônio informou que são 8 conferências, confrades 34, 
consocias 28, aspirantes 12, auxiliares 4. Famílias assistidas 26, total de 
pessoas 110. Fizeram uma doação de R$90,00 e a conferência Santa 
Filomena doou a outra parte para a participação do confrade Ítalo no evento 
regional de CCA, representando o Conselho Central. 
 
CP S. Luiz Gonzaga: A csc Nanci relatou que houve o caso de duas 
conferências iniciarem as visitas e depararem-se com outra conferência 
assistindo à mesma família, por esse motivo, solicitou junto ao Conselho 
Central um levantamento de baixa das fichas de todas as famílias assistidas 
do CP para verificar a situação de cada conferência. No dia 07/06 teve eleição 
na conferência São Benedito, sendo eleito o confrade Sergio dos Santos, com 
posse em agosto. A conferência São Paulo Apostolo terá eleição, porém sem 
data definida. A conferência Santa Maria Madalena deu início a documentação 
para agregação. Visitou a conferência São Sebastião.  

  ATIVIDADES VICENTINAS 
 
ECAFO: A csc Gabriela informa que pretende ministrar a ECAFO para as novas 
diretorias das conferências São Bento, São Carlos Borromeu e São Benedito o mais 
breve possível. Vai começar processo da confecção dos crachás, até o momento ainda 
faltam duas conferências entregarem suas fichas. Disse ainda que a festa junina do Lar 
São Vicente tem evento no Facebook e pede que todos divulguem. Ainda é possível a 
entrega dos brindes no Conselho Central para o show de prêmios. 
 
 
CJ: O cfde. Bruno comentou que participou com 08 jovens do 10º acampamento da CJ 
em Jundiaí. Nos dias 22 e 23 de setembro irá acontecer o encontro da Comissão de 
Jovens de Sorocaba no Lar São Vicente de Paulo, e será no mesmo molde, com a 
finalidade de chamar novos jovens para a sociedade. No próximo mês já serão 
distribuídas fichas de inscrição. 
 
 
SITE: O cfde. Ítalo esteve ausente, porém, justificou-se. 
 
 
MUSEU:  O cfde. Cuica comentou que as conferências que forem entregar as atas para 
o museu, coloquem o número da ata, nome da conferência, data de abertura e o 
encerramento das mesmas na lombada que se encontra na capa da ata, pois chegam 
algumas sem identificação. 
  
 
JORNAL: Cfde. Mário passou aos presentes o novo procedimento de doação da Nota 
Fiscal Paulista, tirando algumas dúvidas, aguarda as reportagens para o jornal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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