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SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

Circular Nº 008/2016-Coordenação Romaria                        Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2016. 
 
Aos 
Conselhos Metropolitanos e demais Unidades Vicentinas  
c/c: Diretoria CNB 
 

“OH MINHA SENHORA E TAMBÉM MINHA MÃE. 
EU ME OFEREÇO INTEIRAMENTE TODO A VÓS...” 

 
“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 

 

Ref.: Romaria a Aparecida - 2016. 

 

Estimados Confrades e Consócias, 

 

Como estão os preparativos para participação dos vicentinos de sua área no maior 
evento da SSVP em nível mundial? É isso mesmo caros amigos, nossa grandiosa festa regulamentar em 
Aparecida/SP se aproxima e com ela queremos, além de agradecer a Deus por tantas maravilhas que Ele 
realizada em nossas vidas, pedirmos por intercessão da Mãe Aparecida a renovação da nossa Fé e da 
nossa Espiritualidade Vicentina. 

 
Conforme já foi divulgado em nossos canais de comunicação, os cartazes da Romaria já 

foram enviados aos CM’s e a arte da camisa alusiva à nossa festa regulamentar já foi encaminhada para a 
empresa contratada, sendo promessa do fornecedor que na primeira quinzena do mês de março já 
teremos disponível uma remessa de camisas para atendimento dos pedidos antecipados. 

 
Para conhecimento de todos, informamos que a mesma empresa que confeccionou as 

camisas da juventude (preta e branca), também irá confeccionar o modelo deste ano, portanto os padrões 
de tamanhos do modelo da camisa serão os mesmos.  

 
O preço da camisa foi fixado em R$ 16,00 (dezesseis reais), independentemente do 

tamanho a ser adquirido, tanto para quem fizer a aquisição diretamente na sede do CNB ou para aquisição 
durante a realização da Romaria. Para remessas antecipadas o preço fica mantido em R$ 16,00 desde que 
seja com pedido mínimo de 5 (cinco) unidades. Serão atendidos pedidos de remessas inferiores a cinco 
unidades, porém será cobrado o frete para envio das mesmas, que irá variar de acordo com a localidade a 
ser enviada a remessa. Os pedidos e esclarecimentos de dúvidas poderão ser realizados através do e-mail 
pedidos@ssvpbrasil.org.br.  

 
Reforçamos, conforme já é do conhecimento comum, que somente serão atendidos 

pedidos antecipados de remessas de camisas com vencimento futuro, para as Unidades Vicentinas que 
estiverem estritamente em dia com suas obrigações financeiras e documentais junto ao CNB. 

 
Esclarecemos que o modelo da camisa é o tradicional, sendo que estarão 

disponibilizadas camisas em tamanhos variados: Infantis - 2 ,4, 6, 8, 10 e 12 anos e Adultos - P, M, G, GG 
e EXG. 

 
 
 
 
 



  

 

Sede Nacional- Rua do Riachuelo, 75, Centro                                                                        

Rio de Janeiro- RJ- CEP 20230 010                                                                                            

21- 2242 3834- Fax-21-2232 3914-                                                                                      

e-mail- secretaria@ssvpbrasil.org.br                                                                    

www.ssvpbrasil.org.br Prêmio Direitos Humanos 2004 

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 

 
Salientamos que aumentamos o pedido referente ao número de camisas a serem 

confeccionadas para a Romaria/2016 e, tendo em vista que houve atrasos de nossa parte em algumas 
etapas até a contratação do fornecedor que irá confeccionar as camisas, somente o CNB por meio da 
Coordenação da Romaria arcará com a responsabilidade de distribuição e recebimento, isentando os CM’s 
da necessidade de absorver uma possível sobra de camisas. 

 
Obviamente, ficamos sensibilizados quando algum dos romeiros que nos procuram com 

a intenção de adquirir a camisa da Romaria não o consegue, pois entendemos que é a maior lembrança do 
nosso evento. Vemos que essa situação nos aponta que falhamos em nosso planejamento, mas também 
entendemos que como servos que estão trabalhando com os recursos dos Pobres não podemos ser 
negligentes e de forma aleatória contratar a confecção de um número de camisas que venha a sobrar, 
trazendo indesejáveis e onerosos prejuízos. 

 
Assim, contamos com todos vocês para a divulgação destas orientações para todos os 

vicentinos de suas respectivas áreas e, dentro do possível, que os pedidos sejam feitos antecipadamente 
para que, caso seja verificada a necessidade de contratar a confecção de uma nova remessa de camisas 
tenhamos tempo suficiente para tomada de decisão nesse sentido. 

 
Outro aspecto de extrema importância e que diz respeito à colaboração direta dos 

vicentinos brasileiros em nossa Romaria é a ocupação de quartos no Hotel Rainha do Brasil. Para esse ano 
a administração do santuário nos exige a ocupação mínima de 200 (duzentos) quartos no hotel para que 
tenhamos a isenção de várias taxas que são cobradas pela ocupação do Centro de Eventos Pe. Vítor, local 
onde realizamos a maior parte de nossas atividades. 

 
Nesse sentido, informamos e pedimos de forma caridosa que seja amplamente 

divulgado entre as caravanas de suas respectivas áreas, que os grupos que tiverem condições de fazer 
sua hospedagem no Hotel Rainha do Brasil, não se esqueçam de informar no ato da reserva que são 
romeiros que irão participar da Romaria Anual dos Vicentinos e que os CM’s possam nos auxiliar nos 
fornecendo as informações das efetivas ocupações contratadas.   

 
Por último, informamos que das muitas novidades da Romaria/2016, promoveremos o 

atendimento aos romeiros que procuram nosso ponto de distribuição de material vicentino de forma 
ininterrupta durante o sábado (08h às 20h) e que a administração do santuário reforçou de forma 
veemente que somente é permitida a venda de algum material vicentino se esta for realizada no ponto de 
distribuição próprio e desde que faça parte do catálogo de produtos informados pela Coordenação da 
Romaria. 

 
Que possamos com a realização da nossa Romaria, além de homenagear o Cfd. Ozanam, 

termos como ele sempre teve um autêntico e verdadeiro olhar de caridade. 
 
Fraternalmente, 
 

 
Cristian Reis da Luz 

Pela Equipe de Coordenação da Romaria 2016 


