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Obras Unidas

A Comissão Nacional
de Jovens lançou os projetos
Desafio Jovens Caridosos e
Desafios Conferências
Jovens. Ambos têm como
premiação máxima viagens
para a Cracóvia (Polônia),
durante a próxima Jornada
Mundial da Juventude.
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SOCIEDADE
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No dia 04 de fevereiro foi comemorado 1 ano do projeto
Centro de Atendimento a Criança e ao Adolescente
"Semeando Novos Caminhos". E lá se vai um ano de
crescimento, aprendizado e trabalho duro, de altos e baixos,
mas com muitas conquistas. Ser parte desse projeto é como ter
mais uma família, nos preocupamos com ela, cuidamos, e
queremos vê-la melhorar cada vez mais. O projeto em si somos
todos nós que contribuímos de alguma forma para a sua
existência e por isso desejamos que a união de todos que nos
apoiam e nos fazem crescer seja cada vez maior, fazendo com
que cada vez mais pareçamos essa grande família, diferente,
mas unida. Que seja mais um ano com vitórias em todos os
aspetos. Feliz aniversário!
Presidente:

Para ver o regulamento e
mais informações acesse o
nosso site:
www.vicentinosbotucatu.org.br

ou entre em contato com o
seu Conselho Particular.
Concurso cultural
"Pintando a Fraternidade”,
iniciativa da Coordenação Nacional
das Conferências de Crianças e
Adolescentes do Conselho
Nacional, voltada ao público
infantojuventil da SSVP e tem como
objetivo divulgar a Campanha da
Fraternidade dentro das Unidades
Vicentinas. Inscrições até 1º de
abril. Ver regulamento no nosso
site.

Parmegiana
No dia 08/02 a
Vila Vicentina de São
Manuel fez o 1º
Parmegiana, em prol do
Projeto Centro de
Atendimento a Criança e
A d o l e s c e n t e
"Semeando Novos
Caminhos".

Aniversário de Conferências e Conselhos
Março
03/3/1929
03/3/1967
14/3/1993
27/3/2003
25/3/1991

Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.

São João Batista
Santo Agostinho
Nossa Senhora das Vitórias
Sagrada Família
São Pio X

ABRIL
01/4/2001
05/4/1928
06/4/1919
09/4/1973
17/4/1952
25/4/1974

Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.
Conf.

São Francisco de Assis
Santa Isabel
São José
São Bento
Santa Terezinha
Nossa Senhora Menina

Calendário 2014
Março
Dia 27 – Ecafo de Formação – Sede CCB 19:30h
Dia 28 - Data final p/ CPs enviarem atualização de dados vicentinos/famílias
Dia 28 – REUNIÃO ORDINARIA DO CCB/ SEDE CCB - 19:30h.

Abril

Venha participar.
Dia 14 de Março
Às 19 horas
Local: Salão de Festas
da Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus

5 ia 05 e 06 – Romaria Nacional - Aparecida do Norte
Dia 12 – 09h00min – Encontro de Coord CJ e CCA /CMB - Bauru
Dia 14 – Bingo CP. Sagrado Coração de Jesus – sede do CP
Dia 23 de abril 1813 - Nascimento de Ozanam– Fundação da SSVP
Dia 25 – REUNIÃO ORDINARIA DO CCB/ SEDE CCB - 19:30h.
Dia 27 - Festa Regulamentar em Louvor ao Beato Ozanam - Itatinga
Dia 30 - Prazo máximo para os CP’s remeterem ao Conselho Nacional os
recursos obtido da Coleta da Solidariedade
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Ano Temático 2014 – “Missionários na Caridade”
«O Tema sugere inserção, compromisso, ser missionário “enquanto” se prática a Caridade.
A pratica da Caridade “enquanto” se é missionário.
“Missionários na Caridade” significa “primeiro fazer, depois ensinar” como nos propõe
Vicente de Paulo.
Viva esta experiência.»
Jesus veio para anunciar o Reino de Deus. Esta foi a sua principal Missão. Inverte
as coisas já há muito tempo estabelecidas: pede para amar os inimigos, fazer o bem àqueles
que nos perseguem...
- A grande Missão da Igreja é seu compromisso na fé com a pessoa humana, para sua
salvação eterna, para sua superação espiritual e para a plena realização da dignidade
humana.
- Vicente de Paulo, Missionário dos Pobres – tudo começou quando viu a pobreza e a
miséria. É um missionário itinerante que centraliza a Missão em Jesus Cristo e no rosto dos
que sofrem. Que prioriza a Evangelização dos Pobres – material e espiritualmente;
- Frederico Ozanam, Missionário junto à Juventude, na Universidade, nas Conferências
Vicentinas, junto à Classe Operária. Missionário entre os Pobres e que propunha que a
Igreja fizesse uma Aliança com os Pobres. Missionário do Evangelho Social. Missionário
da Verdade e Caridade que via nos Pobres, a face de Deus; que se interessa mais pelo pão
que faltava na mesa dos Pobres do que simplesmente pelo catecismo a eles ofertado.
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Congresso Vicentino 2014
COMISSÃO DE JOVENS
- Investir na criação de novas CJs – “Projeto Crisma” e escolher
vicentinos vocacionados paraa cuidar dessas novas conferências
pelo prazo de 90 dias; FESTVIDA – CM Bauru – Festival de
Música; Teatro; Dança em julho/2014; Recrutamento; Pré seleção
do Festival Cultural Ozanam dia 15/02/2014 – Jundiaí; Festival
Cultural Ozanam; Participação na Romaria – 05 e 06 de abril/2014.

Encontro Regional do Denor

Encontro da Juventude Vicentina da Região IV
Aconteceu nos dias 24, 25 e 26 de janeiro em Paraguaçú/
Minas Gerais, com a presença do coordenador da CJ do CMB, confrade
Marco A. Machetti Calonego, e o presidente do CC de Bauru, confrade
Marcos V. Perassoli de Camargo.

Campanha da Fraternidade 2014

A Campanha da Fraternidade quer refletir a crueldade do
tráfico humano. As mãos acorrentadas e estendidas simbolizam a
situação de dominação e exploração dos irmãos e irmãs traficados e
o seu sentimento de impotência perante os traficantes. A mão que
sustenta as correntes representa a força coercitiva do tráfico, que
explora vítimas que estão distantes de sua terra, de sua família e de
sua gente. Essa situação rompe com o projeto de vida na liberdade e
na paz e viola a dignidade e os direitos do ser humano, criado à
imagem e semelhança de Deus. A sombra na parte superior do cartaz
expressa as violações do tráfico humano, que ferem a fraternidade e
a solidariedade, que empobrecem e desumanizam a sociedade. As
correntes rompidas e envoltas em luz revigoram a vida sofrida das
pessoas dominadas por esse crime e apontam para a esperança de
libertação do tráfico humano. Essa esperança se nutre da entrega
total de Jesus Cristo na cruz para vencer as situações de morte e
conceder a liberdade a todos. “É para a liberdade que Cristo nos
libertou” (Gl 5, 1), especialmente os que sofrem com injustiças,
como as presentes nas modalidades do tráfico humano,
representadas pelas mãos na parte inferior. A maioria das pessoas
traficadas é pobre ou está em situação de grande vulnerabilidade. As
redes criminosas do tráfico valem-se dessa condição, que facilita o
aliciamento com enganosas promessas de vida mais digna. Uma vez
nas mãos dos traficantes, mulheres, homens e crianças, adolescentes
e jovens são explorados em atividades contra a própria vontade e por
meios violentos. (Fonte: CF 2014).

Encontro Nacional do Denor
Aconteceu nos dias 31/01, 01/02 de fevereiro em Brasília, e contou
com a presença dos nossos representantes do CM: confrade Antônio
Celso Lopes, presidente do CMB e o coordenador do Denor do CMB;
confrade Edson Vaz Carneiro.

aconteceu a ECAFO na Vila
Vicentina de São Manuel, onde
participaram 28 pessoas e foi
trabalhado o tema: Visitas. A
palestrante foi a assistente social
Miriam Malacize Fantazia.
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Aconteceu no dia 02 de fevereiro na Casa Pia em Botucatu o
Congresso Vicentino, que contou com a presença de mais de 100
vicentinos representantes dos Conselhos e Conferências da região.
O Congresso teve como objetivo apresentar oficialmente o tema de
trabalho para 2014, "Missionários na Caridade" e repassar as
informações dos congressos da IV Região de do CMB. Um resumo do
livro foi apresentado por representantes dos Conselhos Particulares e
com um fechamento feito pelo confrade Marcos V. Perassolli de
Camargo, presidente do CC de Bauru. O presidente do CC de
Botucatu, confrade Marco A. Marchetti Calonego, fez um resumo das
atividades realizadas e não realizadas em 2013 e as metas para 2014. A
consócia Maria Luiza falou sobre "Fé e Novas obras". O confrade
Paulo R. Fontes Jr. passou um vídeo sobre liderança e fez um pequeno
comentário. Finalizado com um delicioso almoço, preparado pelos
membros do CP. Menino Deus.

Metas propostas para 2014
PRESIDENTES CONS. PARTICULARES E CONFERÊNCIAS
- Promover a União e Animação dos vicentinos; Coordenar e
acompanhar os trabalhos efetuados; Transmitir conhecimentos e
informações; Ser responsável pela boa consecução dos demais
trabalhos da diretoria e seus departamentos;

ECAFO
No dia 06/02
No dia 15/02 em Jundiaí aconteceu a seletiva da Região IV do
Festival Cultural Ozanam, que acontecerá em Aparecida no dia 05 de
abril. O Conselho Metropolitano de Bauru esteve muito bem
representado pelos dois grupos do Conselho Central de Campo Grande.
São eles Banda Charité e Banda Céu. Apesar de não serem classificados
para concorrer no Festival, a Banda Céu foi convidada a animar a Via
Sacra na Romaria. A torcida mais animada também ficou por conta do
CM de Bauru que não mediu esforços para participar. Os confrades
Marco e Paulo juntamente com os jovens Mariel e Murilo Nogueira, da
nova conferência Sagrado Coração de Jesus, do CP. Sagrado Coração
de Jesus de Botucatu, além dos demais representantes do CMB também
participaram , .

Janeiro/ Fevereiro 2014

SECRETARIAS
- Atualização dos dados pessoais dos vicentinos, das novas diretorias
que estão vigentes e das famílias assistidas; Organização de pautas e
calendários; Manutenção dos livros Atas e devolução destes ao
Conselho Central após o encerramento.

Casa Pia

TESOURARIAS
- Entrega dos mapas no prazo estipulado; Manutenção dos livros caixa;
Mensalmente informar os vicentinos de seu CP ou conferência o total
existente em caixa e constar da ata da reunião;
CCA
- Investir na criação de novas CCAs e escolher vicentinos
vocacionados para cuidar dessas novas conferências; Promover a
Ecafinho a nível de CC; Concurso Pintando a Fraternidade - Ação em
nível Nacional

ECAFO
- Procurar orientar os membros Vicentinos em suas unidades e o uso
do livro “Missionário na Caridade” como leitura Espiritual
semanal; Motivar e orientar os CPs, no sentido quanto a aplicação
dos módulos da ECAFO, junto aos associados Vicentinos –
Confrades e Consócias, aspirantes e etc...; Estar sempre presente,
como representantes vicentinos, junto as CJs, CCAs em especial
quando de promoção de eventos, da nossa SSVP; Promover
encontro conjunto dos coordenadores de ECAFO / CJ e CCA para
trocar ideias, experiências vividas em especial outras unidades
vicentinas; Promover 3 Ecafos por CP:
1) Ecafo de formação básica: deve ser promovida todos os anos,
antes da data da Festa em louvor a São Vicente de Paulo, para todos
os recém ingressos a SSVP, para que possuam todo o conhecimento
básico para sua aclamação. OBS.: sem a realização dessa Ecafo
nenhum aspirante poderá ser aclamado na festa regulamentar;
2) Ecafo para os assistidos: deve ser promovida pelo menos uma
vez ao ano, para todos os assistidos do CP, recomendamos que a
primeira seja explicando quem é a SSVP, qual sua organização,
quais os trabalhos realizados e a razão desta realização ;
3) Ecafo com tema diverso a ser escolhido pelo CP: cada CP sabe a
dificuldade encontrada no seu dia-a-dia. Assim sendo, cada CP
deverá investir naquilo que lhe falta, tendo como exemplos:
Espiritualidade; Conhecimento bíblico; Dons; Desenvolvimento
de Capacidades; Formações Jurídicas, Médicas, Tecnológicas e
Econômicas básicas
DECOM
- Divulgar todos os eventos e obras realizadas (não se esquecer de
fotografar, e relatar os acontecimentos ao Conselho Superior);
- Todo material de divulgação deve constar o logo da Sociedade e se
possível informação a respeito do ano temático: Missionários na
Caridade; Ter conhecimento e cautela a legislação vigente,
principalmente em relação aos direitos autorais; Divulgar obras,
não pessoas: que a obra seja maior que o autor.
Diretor de Patrimônio
- Manter as unidades vicentinas atualizadas em seu patrimônio
imóvel e móvel; Enviar os relatórios de funcionários com nome,
função e salário anexando cópia do holerite;
OBRAS UNIDAS
- Acompanhamento da Legislação, Estatutos, Regimentos Interno,
Mapas Financeiros, Balancetes, Balanço Patrimonial, Relatórios,
etc...; A remessa das correspondências (Mapas Financeiros,
duocentésima e meia e Balanços, Relatórios, etc...) aos Conselhos:
Central e Metropolitano, dentro do prazo e periodicidade
estabelecidos nos Artigos: 47, 48 e 112 da Regra SSVP, edição
2007, dos prazos estabelecidos em seus devidos.
Onde é facil construir!

Rua Cel. Vitoriano Villas Boas, 1112
CEP: 18607-710 - Botucatu - SP

Tel: (14) 3882-0291

Tel: (14) 3882-0972
pilanengenharia@uol.com.br
Rua Major Matheus, 489 V. Lavradores Botucatu/SP

Av. Santana, 150
Centro - Botucatu
(14)3811-1140
www.casadosmateriais.com.br

