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Circular Nº 003/DECOM/2018          Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2018. 
 
 
Aos  
Vicentinos Brasileiros 
 
Assunto: Assinatura do Boletim Brasileiro 
 
 
Estimados Confrades e Consócias,  
 
 

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 
 

“Somos responsáveis pelo mal que não soubermos evitar,  

e pelo bem que tivermos deixado de realizar” 

Antonio Frederico Ozanam 

 
O Departamento de Comunicação (Decom) convida a você iniciar o ano de 2018 

fazendo o bem pela informação vicentina. Assine e divulgue a revista Boletim Brasileiro. 

Difundir conteúdos formativos aos confrades e consócias também é um gesto de caridade, 

porque só bem instruídos, nós conseguiremos fazer um serviço efetivo pelos nossos Mestres e 

Senhores, os Pobres.   

Seria uma imensa alegria tê-lo (a) como assinante de nosso periódico. Não nos falta 

motivação para melhorar o conteúdo, sempre trazendo questões atuais para o cenário 

vicentino e reforçando a nossa espiritualidade que nasce do amor/serviço aos Pobres. 

Como forma de atender ao primeiro pedido dos leitores, já criamos um projeto 

gráfico mais arejado, e com letras maiores, que vai facilitar a leitura, principalmente entre 

nossos confrades e consócias ‘mais experientes’. Também criamos o ‘Espaço do Leitor’ em uma 

tentativa de democratizar a revista; estamos de braços e ouvidos bem abertos para acolher e 

ouvir todas as sugestões que possam contribuir com o Boletim Brasileiro.  

A nossa meta principal para este 2018 é fazer com que a revista chegue ao maior 

número de Conferências possível. Mas só conseguiremos efetivar este propósito com a sua 
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ajuda. Por isso, assine e divulgue o ‘Boletim’. É importante ressaltar que o investimento na 

assinatura da revista está previsto em Nossa Regra, no Artigo 46, inciso IV, que diz: 

“Constituem despesa das Unidades Vicentinas os gastos autorizados que, direta ou 

indiretamente, forem efetuados para atingir seus objetivos institucionais, a saber: os de 

secretariado, como correspondências e publicações vicentinas (em especial o Boletim 

Brasileiro)”. 

Também para cumprir outra recomendação da Regra, o Artigo 103, temos nos 

empenhado em manter o Boletim, fazendo com que ele seja o meio de comunicação que une o 

Conselho Nacional aos vicentinos brasileiros. 

Para assinar é muito simples. Primeiro, escolha o tipo de assinatura que deseja: 

individual (R$32) ou coletiva (R$28 cada, a partir de três assinaturas). Em seguida, faça o 

depósito do valor correspondente em uma das contas do Conselho Nacional do Brasil: 

Banco Bradesco, Agência 1791-4, Conta 031550-8 

Banco Santander, Agência 3201, Conta 13000215-8 

Banco do Brasil, Agência 1251-3, Conta 103024-8 

O último passo é encaminhar o comprovante para boletim@ssvpbrasil.org.br 

Informe ainda o nome do assinante, CPF, endereço completo para a entrega, e-mail e telefone 

de contato. O mesmo procedimento deve ser adotado por quem quer renovar a assinatura. 

Cada assinatura equivale ao envio de seis edições.  

Nos despedimos com a certeza de que, em breve, teremos a alegria de recebê-lo (a) 

como nosso (a) mais novo (a) assinante. 

Fraternalmente, 

 

 

Cristian Reis da Luz             Samuel Godoy 
Presidente  CNB    Diretor Nacional de Comunicação - DECOM 
 


