
 

  

O Regulador 
 

 
 
 

Roma, 21 de janeiro de 2014 
Prot. 14/0016 

 
 
Aos participantes do CG27 
Inspetores, Delegados e Convidados 
Em suas sedes 
 
 
 
Objeto: Informações organizativas 
 
 
 
Caríssimos Capitulares, 
 
                                  já estamos perto do início do CG27; envio-lhes informações 
organizativas, que me foram indicadas pelos vários responsáveis dos serviços logísticos. 
 
1. Computador portátil 

Como lhes comuniquei na última carta, cada participante do CG27 traga consigo o próprio 
computador portátil/laptop. Recomenda-se que tenha consigo o cabo de rede – internet. 
Ao chegar à Casa Geral será preciso entrar em contato com o Serviço Técnico “Help 
Desk” para efetuar o controle do computador e receber as credenciais de acesso à rede 
do CG27: usuário e senha. 

 
2. Túnica para as celebrações litúrgicas em Turim 

Aqueles que chegarem a Roma antes da peregrinação, ao chegarem à Casa Geral 
retirem com o Sr. Francisco Tran Van a túnica para as celebrações litúrgicas; cada um a 
leve consigo para Turim. Aqueles que forem diretamente a Turim com meios próprios, ao 
chegar a Turim apresentem-se ao P. Franco Lotto, Reitor da Basílica de Maria 
Auxiliadora; ele entregará a túnica que utilizarão nos três dias da peregrinação.  

 
3. Roupa pessoal 

Para o bom serviço de lavanderia e poder encontrar facilmente a própria roupa, após a 
lavagem, é oportuno que ela seja marcada com o próprio sobrenome. No caso de isso 
não ser possível, é preciso ter na roupa um sinal claro de reconhecimento; neste caso, 
para dúvidas e esclarecimentos, podem dirigir-se ao P. Saimy: sec.cg27@sdb.org 
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4. Necessidades pessoais 

Aqueles que, durante o tempo do Capítulo, tiverem alguma necessidade especial, por 
exemplo, em relação à alimentação ou de outro gênero, podem indicar desde já aquilo de 
que precisam ao P. Saimy: sec.cg27@sdb.org 

 
5. Chegada ao aeroporto 

Ao chegar ao aeroporto haverá um irmão da Casa Geral para pegá-los com o carro. Ele 
terá um cartaz com a imagem de Dom Bosco e o texto CG27. No caso de algum 
inconveniente ou atraso no voo, podem colocar-se em comunicação telefônica com o P. 
Janusz Zapała, número +39.335-49.12.727 ou com a portaria do “Salesianum”, número 
06-65.87.51 ou com a portaria da Casa Geral, número 06-65.61.21. 

 
Acrescento a estas informações, o programa para a peregrinação dos Capitulares aos 
lugares salesianos. Boa Festa de Dom Bosco. 
 
Saudações cordiais 

 
 

P. Francesco Cereda 
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