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Os brasileiros rece-
beram de braços aber-
tos o Papa Francisco
na sua recente via-
gem ao Brasil, dan-
do uma demons-
tração ao mun-
do de quanto
respeitamos o
sucessor de Pe-
dro.

Ficamos numa
felicidade extrema
em receber um Papa
tão carismático, que
com sua simplicidade
e seus gestos de
amor ao próximo, comoveu a
nossa gente, católicos ou não.

No meio do povo Sua Santidade
usou uma linguagem bem simples e
com uma voz mansa, num diálogo de
igual para igual e conquistou toda a
nação brasileira. Nas suas mensagens
levou os ensinamentos do Evangelho,
a dedicação aos pobres, aos jovens, aos
idosos e tratou dos temas mais com-
plexos e polêmicos com a maior natu-
ralidade possível.

Foram dias de muita alegria para
aqueles que puderam estar presentes
no Rio de Janeiro e em Aparecida do
Norte, bem como pela imensa legião
de brasileiros espalhados por todo o
país que puderam acompanhar sua
peregrinação pelo rádio e televisão.
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Ocorreu na noite do dia 31 de julho a reunião festi-
va da Conferência Santa Isabel para empossar a nova
diretoria, que tem agora como presidente a consocia
Maria de Lourdes Aranha Losi. A reunião realizada na
residência do cfr. Sergio Campos esteve composta em
duas partes: na primeira foi realizada a reunião de traba-
lho presidida pelo Cfr Neto  em seguida dando a posse
da nova diretoria,  na segunda parte a reunião festiva que
teve a participação também das famílias dos nossos con-
frades e consócias. Foi uma noite de muita alegria quan-
do os presentes puderam descontrair com um bom bate
papo que culminou com um jantar, cujas comidas e be-
bidas foram providenciadas por cada um dos integran-
tes. Durante o jantar houve a entrega de um mimo pela
Conferência, a nova presidente consócia Lurdinha, que
prometeu muita dedicação  e dar um bom atendimento
aos nossos assistidos.

Em assembléia previamente con-
vocada pelo Cfr presidente Neto, foi
realizada na noite de 24 de julho na sede
do Conselho Central de Botucatu a elei-
ção para a escolha da nova diretoria da
Conferência Santa Isabel.

Na apresentação da candidata
Maria de Lourdes Aranha Losi o seu
nome foi escolhido pela unanimidade dos
presentes, para ser a nova Presidente.

Na mesma ocasião foram escolhi-
dos os nomes dos seguintes membros:
Presidente: Maria de Lourdes Aranha
Losi, Vice Presidente: Gregorio Fazzio
Netto, Secretario: Sergio Campos, 2º.
Secretario: Aparecida Santos Losi, Tesou-
reiro: Olavo Fernando Bauer, 2º. Tesou-
reiro: Luscinia Maria Fazzio Barbin, Con-
selho Fiscal: Lucy Losi de Bustos, Emilio
Cassetari e Isabel Lopes Fazzio.

FESTA EM LOUVOR A SÃO VICENTE DE PAULO

ELEIÇÃO DOS NOVOS DIRIGENTES

Está previsto para os dias 28 e
29 de setembro, a festa em louvor a
São Vicente promovido pelo Conse-
lho Central de Botucatu, na Casa Pia
São Vicente de Paulo.

O evento nesta oportunidade irá
ser realizado durante dois dias com a

de comes e bebes  e apresentação de
grupos musicais. No dia 29 (domingo),
após a missa, a comissão programou
como almoço churrasco  (com venda
de convites) e a tarde festiva com a
realização do bingo e apresentação de
grupos musicais.

participação não só dos vicentinos, mas
também da comunidade botucatuense.

A abertura da festa regulamentar
será realizada as 16 horas do dia 28 com
a missa na Capela do Asilo, em seguida
haverá a assembléia Vicentina e a noi-
te haverá a festa popular com barracas

EM NOITE FESTIVA FOI
EMPOSSADA A NOVA DIRETORIA



- A feijoada realizada pelo Asilo
Padre Euclides em julho na Chácara
Pecus, foi bem concorrida e apresentou
um resultado liquido a instituição de R$
7.300,00

- O Conselho Central de Botucatu
está anunciando para o dia 31 de agosto
no Asilo Padre Euclides, o Festival da
Musica Vicentina, que teve grande su-
cesso nas promoções passadas.

- Uma importante reunião foi mar-
cada pela ECAFO no dia 26 de agosto
às 19,30 horas no CCB.    O tema: For-
mação dos presidentes Vicentinos. O Bra-

sil é o primeiro país do mundo a adotar
esse programa de treinamento.

- Sem duvida nenhuma uma data
histórica para os Vicentinos foi o dia 4
de agosto, data esta que marcou os 180
anos da fundação da SSVP no Brasil.

- A Conferência Santa Isabel
recebe mensalmente doações de vá-
rios colaboradores, alguns ofertando
cestas básicas para os nossos assisti-
dos, outras enviando colaboração em
espécie e outras ainda doando roupas
que são encaminhas as 8 famílias que
prestamos atendimento.

PEQUENAS NOTAS

DOIS CABOCLOS
NA ENFERMARIA

Lá na minha terra tinha um caboclo
que vivia reclamando de uma dor na per-
na. E, coincidentemente, um compadre dele
tinha também a mesma dor na perna, e tam-
bém es tava sempre reclamando da dana-
da. Só que nenhum deles tinha coragem
de ir ao médico.  Ficavam mancando, recla-
mando da dor, mas não iam ao Hospital de
jeito nenhum. Até que um deles teve uma
idéia:

- Ê, compadre. Nóis vève sofrendo
muito com danada dessa dor na perna...
Por que é que nóis num vamos junto no
doto? Vamos lá. A gente faz a consulta, tal,
e interna no mesmo quarto... Daí fazemos
o tratamento e vemo o que acontece. Se
curar, ta bom demais!

O compadre gostou da idéia, tomou
coragem e lá foram os dois.  Quando che-
garam ao hospital, o médico pediu para o
primeiro deitar na cama e começou a exa-
minar. Fez algumas perguntas e foi aper-
tando a perna do caboclo:

Doutor – Dói aqui?
Caboclo 1 – Aiiiii!
Doutor – E aqui, como é que está?
Caboblo 1 – Aii, aii, aii! Dói demais!
E o outro só olhando. Quando che-

gou a vez dele, o médico foi cutucando,
apertando, mas nada de ele gemer. Ficou
quieto o tempo todo. Aí o médico foi em-
bora e o compadre estranhou:

Caboclo 1 – Mas cumpadi, a minha
perna doeu demais da conta com os aper-
to do hómi... Como é que a sua não doeu
nadica de nada ?!

Caboclo 2 – E ocê acha que eu vou
dá a perna que dói pro home apertá?!

Adaptado de Contando Causos
de Rolando Boldrin
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“Rezai como se tudo depen-
desse de Deus, e trabalhai com se
tudo dependesse de vós”

Santo Ignácio de Loyola

HOMENAGEM
AO DIA DOS PAIS

Como ocorre regularmente no se-
gundo sábado do mês, a Conferência
Santa Isabel proporciona aos velhinhos
do Asilo Padre Euclides o café da tar-
de, levando lanches, bolo e refrigeran-
tes, alem do entretenimento dos nossos
membros.

Na tarde do último sábado dia 10,
véspera do Dia dos Pais, lá estivemos
novamente, só que nesta oportunidade
recebemos  o reforço dos funcionários
da Embraer e os palhaços do Grupo

Cuestalhaços, dando ainda mais ale-
gria aos internos como parte também
da comemoração do Dia dos Pais.

Na foto,como registro, apare-
cem cfr Neto e consócia Isabel, com
os palhaços e a interna Elza.

COBERTORES PARA OS POBRES
Graças à doação feita pelo Con-

selho Central de Botucatu da SSVP,
a nossa Conferência pode entregar às
famílias assistidas pelo menos dois co-
bertores cada uma para que as mes-
mas possam enfrentar melhor este
inverno.

Hoje nós atendemos oito famíli-
as de várias regiões da cidade, com
um total de 41 pessoas. Dessas famí-

lias, sete entregamos cestas básicas
e alimentos avulsos  e uma recebe
doação em dinheiro para a compra
de medicamentos.

Das 41 pessoas, 25 são adultas
e 16 crianças.  Todos os dados e re-
gistros inclusive com a faixa etária
é um trabalho desenvolvido pelo Cfr
Bauer que tem demonstrado muita
dedicação como Tesoureiro.

REFLEXÃO

BRASIL É O MAIOR
PAÍS VICENTINO

De acordo com dados do Conselho
Geral Internacional, o Brasil é hoje o maior
país vicentino do mundo. Em recente le-
vantamento, o órgão superior da Socieda-
de São Vicente de Paulo, divulgou a rela-
ção completa de todos os Conselhos Na-
cionais com a quantidade de Conferênci-
as Agregadas em membros.

Segundo a CGI, o Conselho Nacio-
nal do Brasil é o que possui mais Confe-
rências Agregadas, num total de 17.166.
Ainda de acordo com o levantamento, o
Brasil possui  250.744 membros. O segun-
do lugar ficou com o Conselho Nacional
da Índia com 4.799 Conferências e 54.743
membros.

Já o menor Conselho Nacional do
mundo é o de Cape Verde, com apenas
uma Conferência e seis membros.

“Não sei...se a vida é curta ou longa
demais para nós, mas sei que nada do que
vivemos tem sentido. Se não tocarmos o
coração das  pessoas”. Caro Coralina.


