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Circular Nº 046/ECAFO/2018 Rio de Janeiro, 28de novembro de 2018. 

 

Aos 

Presidentes de Conselhos Metropolitanos e  

Coordenadores de ECAFO dos Conselhos Metropolitanos; 

 

"Os pobres são nossos senhores e mestres, porque  

Nosso Senhor está neles e eles em Nosso Senhor."  

São Vicente de Paulo 

Estimados Confrades e Consócias, 

 

“LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!” 

 

Com o coração repleto de alegria e dedicação que nos dirigimos a 

todos vocês para convidá-los para um momento muito importante para os formadores 

da ECAFO de todo Brasil. Poder aperfeiçoar nossos conhecimentos em favor dos 

menos necessitados é sempre um motivo de júbilo e de muita responsabilidade. Por 

isso, contamos com todos Coordenadores da ECAFO e respectivos presidentes dos 

Conselhos Metropolitanos para o ENCONTRO NACIONAL DA ECAFO.  

Data: 08, 09 e 10 de MARÇO de 2019 

Local: LAR BUSSOCABA – OSASCO/SP 

Endereço: RUA PEDRO FURLAN, 168, UMUARAMA, OSASCO/SP 

Taxa de inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais) por participante. 

Incluso no valor da taxa estão a hospedagem, alimentação (café da 

manhã e da tarde, almoço e jantar), confraternização e material de apoio. A casa de 

encontro fornece roupa de cama e toalha, sendo necessário que cada participante leve 

apenas objetos de higiene pessoal. A taxa de inscrição deverá ser paga durante o 

encontro. 

A inscrição de cada participante deverá ser realizada única e 

exclusivamente através de formulário virtual, no link: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH26yW3wlLPEmTmaL-

bTVJzEFwMiZrENGaSHLqDmNZ-Vessg/viewform?vc=0&c=0&w=0 

(O mesmo está anexado neste e-mail também), impreterivelmente até o dia 24 de 

fevereiro de 2019.  

 deslocamento até a casa de encontro é de responsabilidade de cada 

participante. Nos dias que antecedem o evento, será divulgada pelo e-mail e wattsapp 

informados no formulário de inscrição, lista com chegadas e partidas dos aeroportos 

para possíveis divisões de transporte (Uber/Táxi). 

O encontro terá início às 18h do dia 08/03 (sexta feira) e término às 

13h do dia 10/03 (Domingo). A casa de encontro estará disponível a partir das 15hs do 

dia 08/03 (sexta feira). 

Todas atividades planejadas para o encontro serão de grande 

importância para nossa amada SSVP e, consecutivamente, para a mudança de 

estruturas de nossos Mestres e Senhores. Diante disso, ressaltamos a importância da 

presença do(a) Coordenador(a) da ECAFO e do presidente do Conselho Metropolitano. 

Caso não possam estar presentes, que enviem respectivos representantes. 

Qualquer dúvida ou orientação podem entrar em contato com a 

Coordenação da ECAFO através do e-mail: ecafo2@ssvpbrasil.org.br ou pelos 

telefones (32) 99945-2951 TIM ou (32) 99158-4485 VIVO.  

Um fraterno abraço! 

 

  

 

   

Cristiane Nogueira     Cristian Reis da Luz 
Coordenadora da ECAFO-CNB     Presidente CNB 
 


