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Conselho Central de Botucatu
Rua Gal. Telles 753 - Centro -Cep.18600-030

Tel: (14)3882-3282
conselhocentralbtu@hotmail.com
Facebook: Vicentinos Botucatu

www.vicentinosbotucatu.org.br

Site:
www.vicentinosbotucatu.org.br
Facebook: 
“Vicentinos Botucatu”
Jornal Gotas:
versão digitalizada  no  site.
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Gotas Vicentinas

SSVP

SOCIEDADE 
SÃO VICENTE DE PAULO

Calendário 2013

Aniversário de Conferências e Conselhos

Setembro

Outubro

02/09 - Aniver. de fundação do CP. Catedral Santana(84anos)  

07 a 13/09 - COLETA DE OZANAM 

08/09 – Posse Nova Diretoria do CNB 

08/09 -  DIA DA MORTE DE OZANAM 156 ANOS 

09/09 – COMEMORAÇÃO LITÚRGICA DE OZANAM 

22/09 - Aniver. de fundação do CP. Menino Deus(36anos)  

23 a 29/9 - Semana do Idoso - Casa Pia - Btu 

27/09 - Dia São Vicente de Paulo e Nacional dos Vicentinos 
28/09 – Visita do CM Bauru / CC de Botucatu/ Casa Pia  

28/09 – FESTA REGULAMENTAR S.Vicente de Paulo- Btu 

29/09 – FESTA REGULAMENTAR S.Vicente de Paulo- Btu  

    

  

02/10 - Aniver. de fundação do CP. Itatinga(46anos)  

04/10 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCB/SEDE CCB - 19:30h. 

10/10 - Aniver. de fundação do CP.Nossa Sra Piedade(10anos)  

12/10 - Dia Nossa Sra Aparecida e Dia das Crianças 

   
 

02/9/1929 - CP. Sé Catedral
05/9/1969 - Conf. Santa Luzia
07/9/1930 - Conf. Nossa Senhora Aparecida
20/9/1992 - Conf. São João Batista
21/9/1951 - Conf. N. Senhora de Fátima
22/9/1973 - CP.  Menino Deus - Btu 

02/10/1967 - CP. de Itatinga 
08/10/1990 - Conf. São Pedro e São Paulo
10/10/2003 - CP. Nossa Sra Piedade Lençóis Paulista
14/10/1912 - Conf. Nossa Sra. de Lurdes 

Coleta de Ozanam 
 Uma das contr ibuições f inanceiras 
regulamentares feitas pelos vicentinos é a 'Coleta de 
Ozanam'. Na semana que inclui o dia 9 de 
setembro, comemoração litúrgica do principal 
fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo 
(SSVP), os confrades e consócias devem realizar 
uma coleta especial durante as reuniões das 
Conferências. Este valor é integralmente destinado 
para a manutenção das atividades do Conselho 
Geral Internacional (CGI) . Colabore!!!
 Neste ano os Conselhos Particulares devem, 
após fazer o depósito, enviar cópia para o Conselho 
Central e para as conferências.

Nota de Falecimento
 Mais um amigo se vai para 
morada eterna junto ao nosso Pai: 
Padre José Carlos Fortes, membro da 
conferência São Benedito, do Conselho 
Particular São Benedito. Sempre se 
orgulhou de ser vicentino e promover a 
caridade onde passava. Sentiremos 
saudades. Aos familiares nossas 
orações.

Decom
Mais uma vez nosso departamento de comunicação inova, e 
o site está de cara nova, sempre pensando em você. Agora 
com mais facilidade de acesso e interatividade. Contamos 
com sua colaboração para divulgação desta grande ‘Rede de 
Caridade’. Acesse  www.vicentinosbotucatu.org.br

120 anos

Conferência 

Santana

1893

2013

 O membros da conferência Santana do Conselho 
Particular Sé Catedral comemoram com a santa missa na 
Casa Pia os 120 anos de fundação da 1ª conferência 
vicentina de Botucatu e da Região.

Conferência em Destaque

                      POSSE NOVA DIRETORIA DA  
                       CONFERÊNCIA SANTA ISABEL

                  Ocorreu  na  noite  do  dia  31  de julho a reunião 
                              festiva da Conferência Santa Isabel  para posse a 
                          nova diretoria, que tem agora como presidente a 
consocia Maria de Lourdes Aranha Losi, que substituiu o cfr. 
Gregorio Fazzio Netto.  A reunião festiva que teve a participação 
também das famílias dos nossos confrades e consocias, culminou 
com um  jantar. A diretoria está assim constituída: Presidente: 
Maria de Lourdes Aranha Losi, Vice Presidente: Gregorio Fazzio 
Netto,  Secretario:  Sergio Campos, 2º. Secretario: Aparecida 
Santos Losi, Tesoureiro: Olavo Fernando Bauer, 2º. Tesoureiro: 
Luscinia Maria Fazzio Barbin, Conselho fiscal: Lucy Losi de 
Bustos, Emilio Cassetari e Isabel Lopes Fazzio.
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Encontro Regional do Denor 

Doação de alimentos Colégio La Salle Casa Pia

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

Tel: (14) 3882-0291

Bellpar Refrescos Ltda 
Rua Alberto Paladini, 267 - Conchas-SP              

(14)3845-2844 - 3845-2844 
     

Tel: (14) 3882-0972    

pilanengenharia@uol.com.br

Rua Major Matheus, 489  V. Lavradores Botucatu/SP

Onde é facil construi!
                                                         Av. Santana, 150                                  

                                                         Centro - Botucatu
   

                                                         (14)3811-1140
                                                          

www.casadosmateriais.com.br

 Feijoada em prol da 
Casa Pia realizada no dia 12 
de julho na chácara Pecus. 
A diretoria agradece a todos 
q u e  c o l a b o r a r a m  e 
par t i c ipa ram.  O to ta l 
a r r e c a d a d o  f o i  d e 
R$7.000,00. 

Ecafo de formação para Presidentes em 
Botucatu 

No dia 26 de agosto na sede do Conselho Central foi 
realizada Ecafo de ‘Formação para Presidentes’. Com a 
participação dos presidentes de conferências, conselhos e 
Obra Unidas. O confrade Paulo R. Fontes Jr., coord. do 
Decom do CCB, fez uma explanação sobre a forma de 
atuação dos presidentes, e a importância da função que 
exercem dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Esteve 
presente também o assessor espiritual do Conselho 
Metropolitano, Pe. Moacir, que com sua simplicidade clamou 
a todos para refletir sobre nossa missão como Vicentinos. Ele 
tambem ficou durante toda a semana visitando as 
conferências, as obras e os vicentinos doentes e afastados 
da região.

Denor ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
JOVENS VICENTINOS

Tema: "Vicentinos: Missionários da Caridade. 
Vamos aos pobres!"

 Realizado na cidade de Ourinhos, o Encontro de 
coordenadores do Departamento de Normatização e 
Orientação - Denor, contou com a presença de 
representantes dos Conselhos Centrais da região. O 
encontro teve como objetivo o esclarecimento sobre 
documentações exigidas pela SSVP e o Estado, reforçando 
a importância pelo zelo do patrimônio. Estiveram 
ministrando as palestras os confrades: Paulo R. Fontes Jr, 
vice presidente do CMB, Edson Vaz Carneiro, coord. Denor 
CMB, Célio Losneki e Daniel, colaboradores do Denor CMB.

6

 O Departamento de Comunicação do CMB realizou 
no dia 8 de agosto, um Encontro de coordenadores de 
Decom dos Conselhos Centrais da região. O encontro 
realizado na sede co CMB teve a coordenação do confrade 
Armando com o auxilio de sua filha e do cfr. Paulo R. Fontes 
Jr., que juntos puderam transmitir com clareza a finalidade 
deste departamento e os meios de comunicação que temos 
como ferramenta para evangelizar e levar o nome da nossa 
Sociedade ás demais pessoas.

 A Vila Vicentina de 
São Manuel fez entrega no 
dia 31 de julho, através da 
coordenadora Débora Orsatti 
e  o  voluntár io  Adí lson 
Blanco, de cobertores para as 
famílias das crianças e 
adolescentes assistidas pelo 
projeto. Estes cobertores 
foram doados pelo Conselho 
Nacional a todas as obras e 
conferências da região IV.

Decom

Casa Pia

 Belo Horizonte sediou entre os dias 18 e 21 de 
julho a edição brasileira do Encontro Internacional de 
Jovens Vicentinos. O encontro que nasceu no contexto 
do surgimento das pré-Jornadas em 1997, em Paris, na 
França, carrega consigo o título de evento prévio à 
Jornada Mundial da Juventude.
 O espírito de partilha marcou esta edição do EIJV 
que teve como tema “Vicentinos, missionários da 
caridade, vamos aos pobres”. Participaram mais de 1000 
jovens de todos os continentes que trouxeram na 
bagagem as experiências com a evangelização juvenil 
em seus países.
 A abertura do encontro recordou, com uma Vigília 
Mariana, o nascimento da Juventude Mariana Vicentina 
que se deu a partir do pedido da Virgem Maria expresso à 
Catarina Labouré na noite do 18 de julho de 1830: “Quero 
que seja fundada uma Associação de Jovens, sobre a 
qual derramarei abundantes graças”.
 Catequeses, oficinas, visitas guiadas a obras de 
caridade, shows e festivais marcaram os quatro dias 
bastante movimentados. O encontro ainda contou com as 
presenças de Yasmine Cajuste, presidente internacional 
da Juventude Mariana Vicentina, que esteve no Brasil em 
2008, e Padre Gregory Gay, sucessor de São Vicente de 
Paulo, o confrade Michael Thio, presidente do Conselho 
Geral Internacional da SSVP e o superior geral da 
Congregação da Missão.

(texto adaptado http://www.jovensconectados.org.br/)

 O Conselho Particular 
de São Benedito promoveu no 
d ia  04 /08  um a lmoço  de 
confraternização entre  os 
confrades e consócias das 
conferênc ias ,  na  sede  da 
conferência São Dimas, que 
p a s s o u  p o r  r e f o r m a s  d e 
ampliação. O objetivo foi que 
todos conhecessem a sede e 
tivessem um momento de união.

CP. São Benedito

 Encontro de coordenadores de Ecafo dos 
Conselhos Centrais foi realizado no dia 24 de agosto, na 
sede do CMB. O encontro teve a coordenação do confrade 
Jovino que utilizou da dinâmica em grupos para que fossem 
discuticos temas importantes e atuais. Temas estes que 
levaram a todos a meditarem sobre a importância da 
formação dentro da Sociedade. 

Acima fotos do nosso presidente, cfr. Marcos A. M. Calonego com 
o presidente do Conselho Internacional, cfr. Michael Thio.

Jornada Mundial da Juventude 2013

 O santo padre, o 
P a p a  F r a n c i s c o ,  s e 
alegrou com a juventude 
que lo tou a pra ia de 
Copacabana no Rio de 
Janei ro ,  e  pediu aos 
jovens para que sejam 
Missionários. E mais, que 
‘Gostaria de uma Igreja 
Pobre, e para os Pobres’
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