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Circular Nº 002/ECAFO/2018                    Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2018. 
 
Aos Conselhos Metropolitanos e Diretoria do CNB  
Assunto: Novos modelos de relatórios da ECAFO  
 
Estimados Confrades e Consócias, 
 

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo!” 
 

“Tenho muito bem a fazer, e com isso sinto nova energia para trabalhar"  
Antonio Frederico Ozanam 

 
Um Novo Ano chegou e com ele mais uma chance de fazermos o nosso melhor em 

prol a formação e capacitação dos Vicentinos, para que assim nossos Mestres e Senhores 

sejam melhor atendidos. 

Desta forma, a ECAFO do Conselho Nacional do Brasil (coordenadora nacional e 

os sete coordenadores regionais) desenvolveram um novo modelo de relatório de atividades 

para a ECAFO, visando facilitar o seu preenchimento. 

Os relatórios deverão ser entregues nos seguintes períodos: 

- Coordenadores de Conselho Central para Coordenadores de Conselho 

Metropolitano - Mensalmente (no dia da reunião do CM). O mesmo modelo deverá ser usado 

por Conselhos Particulares e também deverá ser entregue aos conselhos centrais 

mensalmente; 

- Coordenadores de Conselho Metropolitano para Coordenador Regional – 

Trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro – no dia da reunião descentralizada 

do CNB); 

- Coordenador Regional para a Coordenação Nacional – Semestralmente (até 20 

de junho e 20 de dezembro). 

Os relatórios estarão disponíveis no site do Conselho Nacional do Brasil 

www.ssvpbrasil.org.br, no formato para preenchimento eletrônico e manual. 
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É de extrema importância que os prazos sejam cumpridos para que possamos ter 

um panorama real da formação Vicentina no Brasil. 

E para isso contamos com o empenho de todos os coordenadores de ECAFO. 

Que São Vicente de Paulo e o Beato Ozanam nos abençoe neste novo ano. 

 

Fraternalmente, 

 

 
Cristian Reis da Luz                     Cristiane Nogueira 

           Presidente                         Coordenadora Nacional da ECAFO                
                         


