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Circular Nº 038/DENOR/2019                                 Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2019. 

 

Aos 

Presidentes de Obras Unidas do segmento fúnebre (cemitérios, funerárias e casas 

de velório), presidentes de Centrais que possuem este tipo de serviço em sua 

respectiva área, além de presidentes e coordenadores de Denor dos Conselhos 

Metropolitanos. 

 

“Guarda-te, sobretudo, do desânimo; ele é a morte da alma” 

(Antonio Frederico Ozanam) 

 

 

 

                        LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO! 

 

               Nós, vicentinos, trabalhamos em prol da vida. E, quando ela se finda, temos em nosso 

meio Unidades que também servem de acalento, principalmente para os amigos e familiares que 

perderam um ente querido. São Obras Unidas do segmento fúnebre, dentre elas, cemitérios, 

funerárias e casas de velórios; todos administrados pela Sociedade de São Vicente de Paulo 

(SSVP). 

O Departamento de Normatização e Orientação do Conselho Nacional do Brasil 

(Denor/CNB) vem convidá-los para o 2º Encontro Fúnebre conforme segue:  

Quando? No próximo dia 14 de dezembro. 

Onde? Em Uberaba (MG), na sede do Conselho Metropolitano. Avenida Leopoldino de 

Oliveira, 370 – Recanto do Sol. 

Quanto? Será cobrada taxa de inscrição de R$ 20,00. O local oferecerá todas as 

refeições. 

Tem hospedagem? Sim. Mas é preciso levar roupa de cama e toalha. Quem necessitar se 

hospedar no local deve entrar em contato com o confrade Donizete, pelo telefone: (34) 99999-

5306.  

As atividades serão iniciadas no sábado, às 8h, com término previsto para as 18hs.  

A ficha de inscrição, também no final desta carta, precisa ser preenchida até o dia 30 de 

novembro, e encaminhada ao e-mail denor@ssvpbrasil.org.br  

O Denor nacional conta com a participação de todos para que, juntos, os 

vicentinos discutam os trabalhos, pontuem os desafios e encontrem soluções eficazes, tendo o 

Departamento Nacional de Normatização e Orientação como um aliado nesta 

causa. 
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Aqui também deixamos aberto para que encaminhem sugestões para alteração da 

Resolução 03/2018 conforme solicitado por várias unidades. Fica acertado até o dia 20 de 

novembro para recebermos as sugestões, depois disso iremos descartar as que chegarem.  

 Certos do comprometimento de todos com o encontro, despedimo-nos com um 

trecho do Manual da Sociedade de São Vicente de Paulo, editado em 1845, quando a SSVP 

completou 12 anos de existência: “(...) não há nada mais tocante de mostrar nossa afeição aos 

Pobres que acompanhar à última morada os que assistimos sem vida”.  

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Que e o Beato Confrade Beato Antônio Frederico Ozanam os cubra de bênçãos. 

Fraternalmente,  

 

 

  

CRISTIAN REIS DA LUZ                                            MÁRCIO JOSÉ DA SILVA 

 Presidente/CNB                                                       Coordenador do DENOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


